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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
 

..... 

tatutenwijziging 

r . 

Heden, drie februari negentienhonderdvijfennegentig, ver
scheen voor mij, Mr Hans Ronald Doorduyn, notaris ter---
standplaats Zoetermeer: -------------------- 
de Heer Robertus Petrus strang, wonende te 2724 VX Zoe--
termeer, Zuringvaart II, geboren te Groesbeek op zes de-
cember negentienhonderdzevenenveertig, houder van het---
legitimatiebewijs: paspoort nummer K044847 en gehuwd. --- 
De comparant verklaarde: ------------------- 

de verenigingen: Sportvereniging "Contact" (S.V.C.), 
statutair en feitelijk gevestigd 2517 CT 's-Graven--
hage, Reinkenstraat 109, en Volleybalvereniging Oi--
kosjSaturnus, statutair gevestigd te Wateringen en--
feitelijk gevestigd te 2675 AP Honselersdijk, A. van
Solmsstraat 52, zijn overeengekomen samen te gaani--
de respectieve algemene ledenvergaderingen van de--
genoemde verenigingen hebben daartoe besloten in hun
respectieve vergaderingen van vijftien juni negen----
tienhonderddrieennegentig voor wat betreft de algeme-
ne ledenvergadering van Sportvereniging "Contact" -- 
(S.V.C.) en van drieentwintig juni negentienhonderd-
drieennegentig voor wat betreft de algemene ledenver-
gadering van Volleybalvereniging OikosjSaturnus,------ 
kopieen van de notulen van de respectieve algemene--
ledenvergaderingen zullen aan deze akte worden ge---
hecht i ---------------------------------------- 
de uitwerking van het vorenstaande heeft plaatsgehad
in dier voege dat Volleybalvereniging OikosjSaturnus
de dato vijftien september negentienhonderddrieenne-
gentig is ontbonden en dat het batig liquidatiesaldo
van laatstgenoemde vereniging is overgeheveld naar--
sportvereniging "Contact" (s.v.c.), terwijl het be--
stuur van Sportvereniging "Contact" (s.V.C.) heeft- 
verklaard dat aIle voormalige leden van Volleybalver-
eniging oikosjSaturnus als lid van Sportvereniging--
"Contact" (S. V.C.) zullen worden toegelaten; ---------- 
in het kader van het vorenstaande heeft de algemene-
ledenvergader ing van SPORTVERENIGING "CONTACT" ----- 
(S.V.C.) in zijn vergadering van vijftien september-
negentienhonderddrieennegentig op rechtsgeldige wijze
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en
deze geheel opnieuw vast te stellen en is aan de---
comparant machtiging verleend de onderhavige akte van
statutenwijziging te doen verlijden, waarvan blijkt-
uit een aan deze akte te hechten kopie van de notulen
van deze vergadering. --------------------

Ter uitvoering van het vorenstaande worden bij deze de--
statuten van de vereniging gewijzigd, zodat deze met--
ingang van heden luiden als voIgt: -------------- 
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STATUTEN------------------------- 
NAAM EN ZETEL---------------------- 
Artikel 1. ------------------------- 
De vereniging draagt de naam: SOVICOS en is gevestigd te
's-Gravenhage. Zij is een Haags/Westlandse vereniging. 
DUUR-----------------------------
Artikel 2. ------------------------- 
1.	 De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.------ 
2.	 Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31-

mei van het daaropvolgende jaar.------------------------- 
DUUR EN MIDDELEN-------------------- 
Artikel 3. --------------------------- 
De vereniging stelt zich ten doel:----------------- 
a.	 het beoefenen van de volleybalsport, zowel in compe-

titieverband als op recreatief niveau;------------------ 
b.	 het verbeteren van het spelniveau;---------------------- 
c.	 het promoten van de volleybalsport;---------------------- 
d.	 de betrokkenheid van de leden bij de vereniging mede

te stimuleren door middel van het organiseren van----
nevenact i vite i ten. ------------------------------------------ 

Artikel 4. --------------------------
Zij tracht dit doel langs wettige weg ondermeer te berei
ken door: -------------------------------------------------------- 
a.	 aansluiting bij de Nederlandse Volleybal Bond;-----
b.	 het aanmaken van propaganda voor de volleybalsport in

woord, geschr i ft en daad; ---------------------------------- 
c.	 het bieden van oefengelegenheid;------------------------- 
d.	 de trainingen doen geschieden onder deskundige lei-- 

ding; --------------------------------------------------------- 
e.	 het organiseren van wedstrijden;------------------------- 
f.	 samenwerking met andere verenigingen;------------------- 
g.	 het behartigen van de belangen van haar leden;-----
h.	 aIle andere wettige middelen, welke voor het doel----

bevorderIi jk z i j n. ------------------------------- 
LEDEN -----------------------~----
Artikel 5. ---------------------------- 
1.	 De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, buiten-

gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Waar
in deze statuten of in krachtens deze statuten vast-
gestelde reglementen of genomen besluiten sprake is- 
van lid of leden, worden daaronder begrepen gewone-
leden, jeugdleden, buitengewone leden, ereleden en-
leden van verdienste begrepen, tenzij uitdrukkelijk-
anders is bepaald of kennelijk is bedoeld.-------- 

2.	 Gewone leden zijn zij die voor 1 oktober van het------ 
lopende verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt en jaarlijks een door de Algemene------
Ledenvergadering vastgestelde contributie betalen.---
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3.	 Jeugdleden zijn zij die voor 1 oktober van het lopen-
de verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog
niet hebben bereikt en jaarlijks een door de Algemene
Ledenvergadering vastgestelde contributie betalen.--
Voor de onderverdeling in categorieen wordt de inde-
ling van de Nederlands Volleybal Bond aangehouden.---

4.	 Buitengewone leden zijn zij die weI verbonden zijn--
aan de vereniging, doch niet deelnemen aan trainingen
en wedstrijden. Zij zijn vrijgesteld van betaling van
contr ibutie. ------------------------- 

5.	 Ereleden zijn zij, die wegens buitengewone verdienste
voor de vereniging, danwel voor de volleybalsport in
het algemeen door de Algemene Ledenvergadering als-
zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van beta-
ling van contributie. ------------------- 

6.	 Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun grote-
inzet voor de vereniging, danwel voor de volleybal--
sport in het algemeen door de Algemene Ledenvergade-
ring als zodanig zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld-
van betaling van contributie.----------------

Artikel 6. --------------------------- 
1.	 Leden zijn zij, die zich schriftelijk als lid bij het

bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als---
zodanig tot de vereniging zijn toegelaten, met dien-
verstande dat minderjarigen bij het aanmelden als lid
schriftelijke toestemming van hun ouders of voogd--
dienen te overleggen aan het bestuur.---------- 
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de--
Algemene Ledenvergadering alsnog tot toelating be---
s luiten. --------------------------- 
De Algemene Ledenvergadering kan deze bevoegdheid---
delegeren aan een door haar uit haar midden te benoe-
men commissie bestaande uit tenminste drie personen,-
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.------ 

2.	 Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel-
van het bestuur of op voorstel van ten minste-------
een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden door
de Algemene Ledenvergadering benoemd.----------- 

DONATEURS -------------------------------- 
Art ike1 7. ----------------------------------------------- 
Donateurs zijn zij die zich jegens de vereniging hebben-
verbonden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,--
waarvan de minimale grootte door de Algemene Ledenverga-
dering wordt vastgesteld.------------------- 
BOETES EN SCHORSING-------------------- 
Art ike I 8. ----------------------------------------- 
Het bestuur is bevoegd een lid te beboeten, ingeval het-
lid in strijd handelt met zijn/haar lidmaatschapsver----
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plichtingen of indien het lid door zijn/haar handelingen
of gedragingen het belang van de vereniging schaadt. ----- 
Artikel 9 --------------------------------------------- 
Ret bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een-----
periode van ten hoogste twee maanden, ingeval het lid bij 
herhaling in strijd handelt met zijn/haar lidmaatschaps-
verplichtingen of door zijn/haar handelingen of gedragin
gen het belang van de vereniging in ernstige mate-------
schaadt. ----------------------------------- 
Ret bestuur brengt de betrokkene per aangetekend schrij- 
yen op de hoogte van de schorsing. Gedurende de periode-
van schorsing vervallen de rechten, voortvloeiend uit het 
1 idmaatschap. -------------------------------------------- 
De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van-----
kennisgeving van schorsing in beroep gaan bij de Commis-
sie van Beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende-
het beroep blijft hij/zij geschorst. ------------------- 
BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP ---------------- 
Art ike1 10. ----------------------------------------- 
1.	 Ret lidmaatschap eindigt door:-------------------------- 

a .	 over1 i j den van het 1 id j ----------------------------
b.	 opzegging door het lidj------------------------ 
c.	 opzegging door de verenigingj---------------------- 
d.	 door ontzett ing. ---------------------------- 

2.	 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan------
slechts bij de secretaris geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met--
inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
vier weken. ------------------------------------------- 
Niettemin is onmiddellijke beeindiging van het lid--
maatschap door opzegging mogelijk, indien redelijker-
wijs 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. ---------------------- 

3.	 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan
eveneens slechts geschieden tegen het einde van een-
verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door de Alge-
mene Ledenvergadering op voordracht van het bestuur, 
schriftelijken met inachtneming van een opzeggings-
termijn van tenminste vier weken.--------------------- 
Ret besluit der Algemene Ledenvergadering tot opzeg-
ging zal moeten worden genomen met een meerderheid-
van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen. ------------------------------------------------ 
opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan
slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde geval-
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len. ------------------------------ 
Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige
lid is van overeenkomstige toepassing.------------ 

4.	 Ontzetting uit het lidmaatschap kan aIleen worden---
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statu--
ten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, 
zoals onder meer in het geval van de ondanks beta---
lingsherinnering niet of niet-tijdige betaling door-
het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een-
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 
bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennis-
geving in beroep te gaan bij de Commissie van Beroep.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is 
het lid geschorst. --------------------------- 
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting--
zal moeten worden genomen met een meerderheid van----
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte----
stemmen. ------------------------------- 

5.	 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereni--
gingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse-
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, - 
met in achtneming van het in het Huishoudelijk Regle-
ment terzake gestelde. ----------------- 

GELDMIDDELEN ----------------------------- 
Artikel 11. ---------------------------- 
1.	 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: con--

tributies van de gewone leden en jeugdleden, bijdra-
gen van de donateurs, entreegelden, erfstellingen en
legaten en schenking, subsidies en tenslotte uit alle
andere wettige baten. ---------------------- 

2.	 De hoogte van de contributie voor de gewone leden en
jeugleden, alsook de minimale hoogte van de bijdrage
van donateurs wordt jaarlijks vastgesteld door de---
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op voorstel van
het bestuur. ------------------------------ 

BESTUUR-------------------------------
Artikel 12. ------------------------------ 
1.	 Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten----

minste drie meerderjarige personen. Ret aantal be---
stuurders wordt vastgesteld door de Algemene Leden--
vergadering. ------------------------------ 

2.	 De bestuursleden worden door de Algemene Ledenverga-
dering uit de leden, met uitzondering van de jeugdle-
den, benoemd. ------------------------------ 

3.	 De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in
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functie gekozen. Zij vormen samen het Dagelijks Be---
stuur. ---------------------------- 

4.	 De bestuursleden worden benoemd voor een periode van-
twee jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur
op te maken rooster, met dien verstande, dat nimmer--
de secretaris en penningmeester gelijktijdig aftre---
den. Allen zijn terstond herbenoembaar. Een volgens--
het rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk----
herbenoembaar. ----------------------- 
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk-----
voorz ien. -------------------------- 

5. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.---
Artikel 13. --------------------------- 
1.	 Het bestuur is belast met het besturen van de vereni-

ging. ------------------------------ 
2.	 De vereniging wordt vertegenwoordigd door het----- 

bestuur. Voorts komt vertegenwoordigingsbevoegdheid--
toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of de
penningmeester.-------------------------- 

3.	 Met betrekking tot het beschikken over bank- en giro-
saldi is de handtekening van de penningmeester vol---
doende, met inachtneming van het terzake gestelde in-
het Huishoudelijk Reglement.------------------- 

4.	 Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Le---
denvergadering voor het aangaan van geldleningen, het
kopen, vervreemden of bezwaren, verhuren of huren van
onroerend goed, het aangaan van overeenkomsten waar--
bij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede---
schuldenaar of tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt en voor het aangaan van een---
sponsorcontract waarmee een bedrag is gemoeid, waar--
van de waarde of het belang groter is dan door de---
Algemene Ledenvergadering aan het bestuur-------
medegedeeld. Splitsing van sponsorcontracten laat de-
toepassing van dit artikel onverlet.-------------- 

ALGEMENE LEDENVERGADERING ------------------------ 
Artike 1 14. -------------------------- 
1.	 Binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar 

wordt een Algemene Ledenvergadering, de jaarvergade--
r inq, gehouden. ------------------------- 
De Algemene Ledenvergaderingen worden bij voorkeur--
gehouden in de gemeente waar de vereniging statutair-
is gevestigd. ---------- 

2.	 Op de agenda van deze vergadering zal in elk geval 
staan:	 het vaststellen van de begrotingi------

het vaststellen van de contributiej---- 
het benoemen van een kascontrole commis-
sie; --------------------------- 
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het benoemen van de commissie van Beroep.
3.	 In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn-

jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten en overigens-
van de nodige bescheiden rekening en verantwoording--
van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde---
bestuur. --------------------------- 

4.	 De kascommissie onderzoekt de in het vorige lid be---
doe Ide stukken. ---------------------- 
Het bestuur doet de stukken tenminste een maand voor-
de dag, waarop de Algemene Ledenvergadering zal wor--
den gehouden waarin deze zullen worden behandeld, -- 
toekomen aan de kascommissie. De kascommissie onder--
zoekt deze stukken en brengt aan de Algemene Leden---
vergadering verslag uit van haar bevindingen. Vergt--
dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzon--
dere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kos-
ten van de vereniging door een deskundige doen bij--- 
staan. ---------------------------- 

5.	 Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle---
door haar gewenste ter zake doende inlichtingen te---
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te-
tonen en inzage in de boeken en bescheiden der ver---
eniging te geven. --------------------- 

6.	 De Algemene Ledenvergadering worden bijeengeroepen---
door het bestuur, met inachtneming van een termijn---
van twee weken. Het bijeenroepen vindt plaats door---
een aan aIle leden te zenden schriftelijke kennisge--
ving. Bij de convocatie worden tevens de agendapunten
vermeld. --------------------------- 

7.	 Voorts is het bestuur verplicht een Algemene Leden---
vergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek
van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd--
is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de-
stemmen in een voitallige vergadering, op een termijn
van niet langer dan vier weken.-------------- 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen--
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot-- 
de bijeenroeping van de algemene vergadering over----
gaan. -----------------------------------

Artikel 15. ------------------------- 
1.	 AIle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenverga-

dering, tenzij zijn ten tijde van de vergadering als
lid zijn geschorst. De voorzitter kan tevens toegang
ver1enen aan anderen. ---------------------- 
AIle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze----
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,-
worden genomen bij voistrekte meerderheid van de---



-


RK941608.VER	 Blad 8. 

uitgebrachte stemmen.--------------------------------------- 
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel--- 
verworpen. ---------------------------------------------- 

2.	 De gewone leden, de jeugdleden en de buitengewone----
leden hebben ieder een stem.----------------------------- 

3.	 Ereleden en leden van verdienste hebben een advise---
rende stem, tenzij zij tevens gewoon lid zijn. Dona--
teurs hebben geen stem. ------------------------------- 

4.	 Iedere stemgerechtigde heeft het recht een ander lid-
te machtigen tot het uitbrengen van zijn of haar------
stem, mits een schriftelijke volmacht tevoren aan het
bestuur is overhandigd. Men mag bij volmacht ten------
hoogste een stem vertegenwoordigen.----------------- 

5.	 De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen--
in de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. ------ 

6.	 Bij stemming over personen is hijjzij gekozen, die de
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op---
z i ch heeft verkregen. ----------------------------------- 
Heeft niemand de meerderheid verkregen, dan wordt een
tweede stemming gehouden tussen twee personen, die---
het grootste aantal stemmen hebben verkregen en is--- 
vervolgens hij/zij gekozen, die bij de tweede stem---
ming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stem-
men heeft verkregen. -------------------------------------- 

7.	 stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij 
de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering--
een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. ------ 

8.	 Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldig
uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen-
blanco en met de naam van het lid ondertekende stem--
men. ------------------------------------------------------ 

9.	 Door de Algemene Ledenvergadering kunnen aIleen be---
slissingen worden genomen indien deze op de agenda---
z i j n verme ld. ------------------------;:----------------------- 

Artikel 16. -------------------------- 
1.	 Het bestuur is bevoegd om in gevallen waarin krach---

tens deze statuten een besluit van de Algemene Leden-
vergadering noodzakelijk zou zijn, in plaats van het-
bijeenroepen en het houden van een Algemene Ledenver-
gadering, de leden schriftelijk te raadplegen, met---
uitzondering van de agendapunten der Algemene Leden--
vergadering, zoals bedoeld in artikel 14 lid 2. ------ 

2.	 Bij een schriftelijke raadpleging zal het bestuur----
tenminste twee weken van tevoren aan de leden formu--
lieren zenden, waarop zij hun mening of beslissing---
ten aanzien van de door het bestuur aan de orde ge---
stelde onderwerpen kenbaar kunnen maken.-------------- 
Tegelijkertijd deelt het bestuur de leden mee, op----



RK941608.VER	 Blad 9. 

welke datum de ingevulde formulieren weer in het------ 
bezit van het bestuur dienen te zijn.------------------- 

3.	 De uitslag van een dergelijke raadpleging heeft de---
zelfde rechtskracht als een besluit van de Algemene--
Ledenvergadering. Bedoelde uitslag zal door het be---
stuur zo spoedig mogelijk aan de leden worden medege-
deeld. ------------------------------------------ 

4.	 Bij een schriftelijke raadpleging blijven de bepalin-
gen voor wat betreft het aantal benodigde geldige-----
stemmen normaa 1 van kracht. -------------------------- 

Artikel 17. -------------------------- 
De voorzitter leidt aIle vergaderingen. Indien deze afwe
zig is wordt hij vervangen door een ander bestuurslid.-- 
STATUTENWIJZIGING---------------------- 
Art ikel 18. ------------------------- 
1.	 Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben---

door een besluit van de Algemene Ledenvergadering,---
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar-
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.----- 

2.	 Uiterlijk vijf dagen voor de Algemene Ledenvergade---
ring waarin een statutenwijziging aan de orde zal----
komen dient een afschrift van het voorstel, waarin de
wijziging woordelijk is opgenomen, door de leden te--
z i j n ontvangen. ------------------------------------ 

3.	 Op deze vergadering moet tenminste tweeJderde van---
aIle tot stemmen gerechtigde leden aanwezig Z1)n. Het
besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid
van tweeJderde van de geldig uitgebrachte stemrnen.---

4.	 Is op deze vergaderingen niet ten minste tweeJderde-
van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig, dan--
moet binnen vier weken een nieuwe vergadering worden-
bijeengeroepen. voor deze vergadering vervalt het in
lid 3 genoemde quorum. De overige bepalingen blijven
van kracht. ------------------------------------------- 

5.	 De statutenwijziging treedt niet eerder in werking--
dan nadat daarvan een notariele akte is opgemaakt.--- 

6.	 Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is- 
niet van toepassing, indien ter algemene vergadering
aIle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd--
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algeme-
ne stemmen wordt genomen. ----------------------------- 

7.	 De bestuurders zijn verplicht een authentiek--------- 
afschrift van de akte van statutenwijziging en een-
volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals--
deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kan-
tore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken gehouden verenigingenregister. ----------------- 

FUSIE--------------------------- 
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Artikel 19. ------------------------- 
De Algemene Ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot 
fusie, in een vergadering waartoe werd opgeroepen met de
mededeling dat aldaar een voorstel tot fusie aan de orde
zal komen. --------------------------- 
Het bepaalde in lid 3 en 4 van het voorgaande artikel is 
van overeenkomstige toepassing.--------------- 
ONTBINDING VAN DE VERENIGING 
Artikel 20. ------------------------- 
1.	 Ret bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, 3, 4 en 6 is- 

van overeenkomstige toepassing op een besluit van de
Algemene Ledenvergadering tot ontbinding van de ver--
eniging. -------------------------- 

2.	 De Algemene Ledenvergadering stelt bij haar in het--
vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor--
het batig saldo, en wei zoveel mogelijk in overeen---
stemming met het doel van de vereniging.------- 

3.	 Tenzij de Algemene Ledenvergadering anders besluit,- 
geschiedt de vereffening door het bestuur.------ 

4.	 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 voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken
en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, --- 
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
1 iquidatie". ------------------------ 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT --------------------- 
Artikel 21. ------------------------- 
1.	 De algemene vergadering kan een of meer reglementen--

vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld waar--
in door deze statuten niet of niet volledig wordt--
voorz ien. -------------------------- 

2.	 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die---
strijdig zijn met de wet of met deze statuten.----

3.	 Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van
een reglement is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 
2, 3, 4 en 6 van overeenkomstige toepassing.------

AANSPRAKELIJKHEID ------------------------------ 
Artikel 22. ---------------------------- 
De vereniging is niet aansprakelijk voor enig letsel,-- 
overkomen aan personen bij wedstl" ijden, trainingen of--
andere bijeenkomsten c.q. activiteiten. ----------- 
SLOTBEPALING ----------------------------- 
Artikel 23. --------------------------- 
In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist het
bestuur. ------------------------------ 
De comparant is mij, notaris, bekend en zijn identiteit- 
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is door m1), notaris, aan de hand van het hiervoor gemel-·
 
de en daartoe bestemde document vastgesteld.--------------- 

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Zoeter-

meer op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. -------- 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de--

verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van·
 
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle-·
 
zing daarvan geen prijs te stellen.
 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de--

comparant en mij, notaris, ondertekend.--------------------- 

..~---~---_.-
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