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STATUTENWIJZIGING
=================

Heden, de dertiende oktober negentienhonderd vier en
negentig verscheen voor mij, mr Edwin Jan Michel Mascini,
notaris ter standplaats de gemeente Velsen:
de heer Klaas Ebbeling, assistent-makelaar, wonende 1985
GD Driehuis, Hofdijklaan 82, geboren te Velsen op zes en
twintig november negentienhonderd één en dertig, gehuwd,
houder van rijbewijs nummer 3006195862,
ten deze handelend als lasthebber van de vereniging:
Atletiekvereniging "Suomi", gevestigd te Velsen, kantoorhoudende 2071 CH Santpoort-Noord, Hagelingerweg 319,
ingeschreven in het verenigingenregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken onder
nummer V595035;
blijkende van gemelde lastgeving uit na te melden besluit
der algemene vergadering.
De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat tot na
te melden statutenwijziging is besloten in de algemene
ledenvergadering van voormelde vereniging, de dato dertien
december negentienhonderd drie en negentig, blijkende van
het verhandelde in evengemelde vergadering uit het aan
deze akte gehechte uittreksel van de notulen van die
vergadering.
Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de comparant, handelend als gemeld, de statuten van genoemde
vereniging, oorspronkelijk opgericht de dato twintig
augustus negentienhonderd één en veertig, nadien verlengd
per zestien april negentienhonderd drie en zeventig voor
de tijd van negen en twintig jaar en elf maanden, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit de dato negentien september
negentienhonderd drie en zeventig nummer 67 en laatstelijk
gewijzigd bij akte één en dertig juli negentienhonderd negen en zeventig verleden voor de plaatsvervanger van de te
Velsen standplaats hebbende notaris K.W. Roeda, te wijzigen en mitsdien thans in zijn geheel vast te leggen als
volgt:
------------------- NAAM EN DOMICILIE
----------------------- Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: Atletiekvereniging 'SUOMI'
en is gevestigd te Velsen.
------------------- OPRICHTING EN DUUR
----------------------- Artikel 2.
1. De vereniging is opgericht op twintig augustus negentien honderd één en veertig.
2. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
3. Het verenigings- en boekjaar loopt van één oktober tot
en met dertig september.
-------------------- DOEL EN MIDDELEN
----------------------- Artikel 3.
1.De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en
het bevorderen van de atletieksport, in welke verschijningsvorm dan ook.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
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a. de atletieksport te doen beoefenen onder deskundige
leiding;
b. het bieden van oefengelegenheid;
c. lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Atletiek
Unie (hierna ook te noemen: de KNAU);
d. het deelnemen aan en het uitschrijven van atletiekevenementen overeenkomstig de bepalingen van het wedstrijdreglement van de KNAU;
e. samenwerking met andere verenigingen die hetzelfde doel
beogen;
f. alle andere wettige middelen, die in overeenstemming
zijn met deze statuten en die dit doel bevorderen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
----------- LEDEN, LEDEN VAN VERDIENSTE, ERELEDEN
----------------------- Artikel 4.
1.a. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek
door het bestuur als lid zijn toegelaten.
b. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap
ook lid zijn van de KNAU, kunnen lid zijn van de vereniging.
c. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet
worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap
van de KNAU worden toegelaten, of van wie de KNAU het
lidmaatschap heeft beëindigd.
d. Het bestuur is verplicht het lidmaatschap van de KNAU
aan te vragen voor een ieder, die in de vereniging actief
de sport beoefent, enige functie bekleedt of anderszins
lid is van de vereniging.
2.a. Leden worden onderscheiden in: wedstrijdgerechtigde
leden en niet-wedstrijdgerechtigde leden.
b. Overeenkomstig de reglementen van de KNAU worden leden
ingedeeld in de volgende categorien: veteranen, senioren,
junioren en pupillen.
3. Leden van verdienste zijn leden die zich jegens de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd.
4.a. Ereleden zijn natuurlijke personen, die geen lid zijn
als bedoeld in lid 1a van dit artikel. Zij hebben zich
voor de vereniging bijzonder verdienstelijk gemaakt of
staan hiermee uit hoofde van hun funktie of maatschappelijke status in een speciale relatie.
b. Benoeming en opzegging van ereleden geschiedt door de
algemene vergadering.
----------------------- TOELATING
----------------------- Artikel 5.
1. Over toelating beslist het bestuur. Het lidmaatschap
gaat in op de eerste dag, nadat een in-schrijfformulier
volledig ingevuld en ondertekend is geretourneerd.
2. In geval van niet-toelating door het bestuur kan op
verzoek van de betrokkene alsnog door de algemene vergadering op haar eerstvolgende bijeenkomst tot toelating
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worden besloten.

3. Zij zijn eenmalig verplicht inschrijfgeld te betalen en
dit inschrijfgeld dient te worden voldaan tegelijk met de
eerste contributiebetaling. De hoogte van het inschrijfgeld wordt bepaald door het bestuur.
--------------------- VERPLICHTINGEN
----------------------- Artikel 6.
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede
de besluiten van de organen na te leven;
b. de statuten en reglementen van de KNAU alsmede de
besluiten van een orgaan van de KNAU na te leven.
c. de door de KNAU van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van de International Amateur Athletic Federation
en de European Athletic Association na te leven.
d. de belangen van de vereniging en van de KNAU niet te
schaden;
e. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te
komen, welke de KNAU in naam van de vereniging aangaat,
voor zover laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben
op de leden van de vereniging.
2. De vereniging en de KNAU kunnen, voor zover dit in de
statuten van de vereniging respectievelijk van de KNAU
uitdrukkelijk is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn
verzwaard, met inachtneming van artikel 10 lid 4, door
opzegging van het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
4. Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen
verplichtingen worden aangegaan, dan nadat het bestuur
daartoe door de algemene vergadering vertegenwoordigingsbevoegd is verklaard.
-------------------- TUCHTRECHTSPRAAK
----------------------- Artikel 7.
1.a. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten
van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van
de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd
met de statuten, reglementen en/of besluiten van de organen van de KNAU, of waardoor de belangen van de KNAU
worden geschaad.
2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredingen
als bedoeld in lid 1a, alsmede ingeval van overtreding van
de wedstrijdbepalingen, de volgende straffen op te leggen:
a. waarschuwing;
b. tuchtrechtelijke boetes;
c. schorsing;
d. royement.
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3. Tuchtrechtelijke boetes kunnen worden opgelegd tot de

in het huishoudelijk reglement vastgestelde maxima.
4. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de in het
huishoudelijk reglement aangegeven maximum perioden.
Gedurende de periode dat een lid geschorst is, heeft hij
geen toegang tot een algemene vergadering en kan hij
aldaar niet aan de stemming deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
5.a. Royement kan alleen worden uitgesproken als 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. Royement kan slechts door het bestuur worden uitgesproken.
c. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt
het betrokken lid ten spoedigste door middel van een
aangetekende brief van het besluit in kennis gesteld met
opgave van redenen.
d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst
van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene
vergadering of een daartoe door de algemene vergadering
aangewezen commissie van beroep. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
e. Voor het voeren van verweer heeft de betrokkene toegang
tot de eerstvolgende algemene vergadering of een vergadering van bedoelde commissie waarin zijn beroep ter sprake
zal komen; hij is bevoegd aldaar het woord te voeren. De
betrokkene is tevens bevoegd in zijn verweer zich door een
raadsman te doen bijstaan.
f. Besluiten over beroepszaken worden met meerderheid van
stemmen genomen.
g. Wanneer het lidmaatschap eindigt door royement blijft
de contributie tot aan het einde van het lidmaatschap
verschuldigd.
6. Geen lid kan worden gestraft als hem geen gelegenheid
is gegeven zich te verdedigen.
7. Ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 1b is het
betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het reglement tuchtrechtspraak van de KNAU, vastgesteld door de
Unieraad van de KNAU.
---------------------- GELDMIDDELEN
----------------------- Artikel 8.
1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
a. contributies, donaties en sponsorgelden;
b. wedstrijdbaten;
c. giften, subsidies, toevallige baten, erfstellingen,
legaten en gekweekte rente;
d. boeten en andere heffingen krachtens reglementaire
bepalingen;
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e. andere inkomsten;
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het

voorrecht van boedelbeschrijving.
----------------------- CONTRIBUTIE
----------------------- Artikel 9.
1. Leden, met uitzondering van leden van verdienste, zijn
gehouden tot het betalen van een contributie, waarvan de
hoogte en de wijze van inning door de algemene vergadering
wordt vastgesteld. In die contributie is een eventueel aan
de KNAU af te dragen basiscontributie begrepen.
2. De categorieën als genoemd in artikel 4 lid 2b betalen
een verschillende contributie.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een contributie te verlenen.
------------------- EINDE LIDMAATSCHAP
----------------------- Artikel 10.
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 royement als bepaald in artikel 7 lid 5;
e. door royement door een daartoe bevoegd orgaan van de
KNAU.
2.a. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
slechts geschieden met ingang van de eerstvolgende contributietermijn. Er dient een opzeggingstermijn van tenminste
vier weken in acht te worden genomen.
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke
ingang beëindigen:
- wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren;
- binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten
zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is
bekend geworden of medegedeeld, in welk geval het besluit
alsdan niet op hem van toepassing is;
- binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld
tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm
of tot fusie.
Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe
wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in
de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijzigingen van
geldelijke rechten en verplichtingen daaronder begrepen.
c. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie en is alleen van kracht als de verschuldigde
contributie is betaald en verder aan alle overige verplichtingen jegens de vereniging is voldaan, zulks door
het bestuur te beoordelen.
3.a. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lid-
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maatschap bij de statuten vastgesteld te voldoen, wanneer
hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
b. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan
slechts schriftelijk geschieden met ingang van de eerstvolgende contributietermijn. Er dient een opzeggingstermijn van tenminste vier weken in acht te worden genomen.
c. Binnen vier weken nadat het betrokken lid in kennis is
gesteld van opzegging namens de vereniging, kan hij
schriftelijk beroep aantekenen bij de algemene vergadering
of de daartoe aangewezen commissie van beroep.
4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6 lid 3 dient te
geschieden binnen vier weken nadat het bedoelde besluit
aan het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
5. Indien een lid door de KNAU is geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement,
verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met
onmiddellijke ingang op te zeggen. Het bepaalde in artikel
7 lid 5 onder d en e is in dit geval niet van toepassing.
---------------- BEGUNSTIGERS EN SPONSORS
----------------------- Artikel 11.
1. De vereniging kent, behalve leden, leden van verdienste
en ere-leden ook begunstigers en sponsors.
2.a. Begunstigers zijn natuurlijke of rechtspersonen die
door het bestuur als begunstigers zijn toegelaten en die
zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een
door de algemene vergadering vastgestelde donatie te
betalen.
b. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend of opgelegd.
c. De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen te
allen tijde door de vereniging door opzegging worden
beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de
begunstiger de jaarlijkse donatie voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
d. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur.
3.a. Sponsors zijn natuurlijke of rechtspersonen die geld
en/of een op geld waardeerbare prestatie leveren waar tegenover de vereniging (de gesponsorde) communicatiemogelijkheden verschaft.
b. Op overeenkomsten met sponsors is het sponsoringreglement van de KNAU van toepassing.
------------------ BESLUITEN VAN ORGANEN
----------------------- Artikel 12.
1.a. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de
algemene vergadering, alsmede alle overige personen en
commissies die krachtens de statuten door de algemene
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vergadering belast zijn met een nader omschreven taak en
aan wie daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.
b. De organen van de vereniging als bedoeld in a bezitten

geen rechtspersoonlijkheid.
2.a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken
oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een
stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit voor zover werd gestemd over een niet
schriftelijk vastgelegd voorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te
nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt er een
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3.a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de
wet of met de statuten, is nietig, tenzij uit de wet iets
anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het
ontbreken van een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan een ander dan
het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door
die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende
handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de
bekrachtiging.
c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een
redelijke termijn, die aan de ander is gesteld door het
orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.
4.a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het
elders in de wet omtrent de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
- a1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen van het besluit regelen;
- a2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
- a3. wegens strijd met een reglement.
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die
welke de voorschriften bevatten, waarop in lid 3 onder b
wordt gedoeld.
5. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te
vorderen, vervalt een jaar na het einde van de dag, waarop
hetzij aan een besluit voldoende bekendheid is gegeven,
hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft
genomen of daarvan is verwittigd.
6. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het
bepaalde in lid 4 onder a, kan door een daartoe strekkend
besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde
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vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging
is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging
aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt
het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het

latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit
het tegendeel voortvloeit.
------------------------- BESTUUR
----------------------- Artikel 13.
1.a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit maximaal
zeven personen, waarvan er tenminste drie meerderjarig
zijn. In het bestuur komen tenminste de volgende funkties
voor:
voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige
funkties worden vastgesteld door de algemene vergadering.
b. De voorzitter wordt in funktie gekozen.
2.a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering kunnen
door het bestuur of door ten minste tien leden kandidaten
worden gesteld voor de funktie van bestuurslid.
b. Aan een kandidaatstelling kan het bindend karakter
worden ontnomen door een met ten minste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
vergadering.
c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de
algemene vergadering overeenkomstig het onder b gestelde
om aan de kandidaatstelling het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze.
3.a. Ieder bestuurslid treedt twee jaar na zijn verkiezing
af volgens een door het bestuur op te maken rooster.
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
b. Bij huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgesteld omtrent de vervulling van tussentijdse vacatures
in het bestuur.
c. Wanneer een overgroot deel van de bestuursleden tegelijk aan de beurt is om af te treden, dient het zittende
bestuur er naar te streven dat de continuïteit van de
vereniging zo goed mogelijk gehandhaafd blijft.
4. In zijn eerste bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de
overige funkties en stelt zij voor elk bestuurslid diens
taak vast en doet hiervan in het clubblad mededeling aan
alle leden.
5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij
hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is
en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
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6. De algemene vergadering kan een bestuurslid als lid van
het bestuur schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen
aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een
meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt

door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.
----------------------- BESTUURSTAAK
----------------------- Artikel 14.
1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de
vereniging, benevens met de handhaving en uitvoering van
de statuten, het huishoudelijk reglement en de rechtsgeldige besluiten, die op de algemene vergaderingen genomen
zijn.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht
zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of op de open
plaatsen aan de orde komt.
3.a. Het bestuur is bevoegd sommige werkzaamheden op te
dragen aan commissies of personen.
b. Deze commissies of personen worden door het bestuur
benoemd en ontslagen.
c. De commissies of personen zijn verantwoording schuldig
aan het bestuur.
d. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden
vastgesteld aangaande besluitvorming en bevoegdheden.
------------------- BESTUURSVERGADERING
----------------------- Artikel 15.
1.a. Een bestuursbesluit wordt genomen met volstrekte
meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen, mits de
meerderheid van de in funktie zijnde bestuursleden aanwezig is.
b. Bij het staken van de stemmen wordt een voorstel geacht
te zijn verworpen.
2. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling
gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders
wenst.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het
bestuur worden gegeven.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris of een door het bestuur aangewezen notulist
notulen gemaakt, die in een eerstvolgende bestuursvergadering worden goedgekeurd.
-------------------- VERTEGENWOORDIGING
----------------------- Artikel 16.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover
uit de wet niet anders voortvloeit.
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2.a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door ieder bestuurslid afzonderlijk.
b. Bestuursleden oefenen deze bevoegdheid niet uit dan
nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot
het aangaan van de betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeen-

komsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
---------------- REKENING EN VERANTWOORDING
----------------------- Artikel 17.
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 worden
gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, binnen
drie maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans
en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden;
ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na
verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3.a. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie, 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 zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
c. De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag uit van haar bevindingen.
4. De commissie kan - mits met voorafgaande goedkeuring
door de algemene vergadering - zich zonodig voor rekening
van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De last 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 en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen voorzover die uit
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de jaarstukken blijken.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in
de leden 1, 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
------------------ ALGEMENE VERGADERING
----------------------- Artikel 18.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten
aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen.

2. Jaarlijks zal uiterlijk drie maanden na afloop van het
boekjaar een algemene vergadering (jaarvergadering) worden
gehouden.
3. Bij de oproeping van deze vergadering worden de onderwerpen vermeld als bepaald in het huishoudelijk reglement
en onverminderd het bepaalde in artikel 22.
4. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
5.a. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste
een zodanig aantal 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 verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde
in het vorige lid.
6.a. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur met inachtneming van een termijn van tenminste
zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
b. De oproeping geschiedt in het clubblad of middels een
aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks
onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door
middel van een advertentie in tenminste één, ter plaatse
waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad.
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt daarvan melding
gemaakt in de advertentie.
7.a. De algemene vergadering kan sommige werkzaamheden
opdragen aan commissies of personen.
b. Deze commissies of personen worden door de algemene
vergadering benoemd en ontslagen.
c. De aldus benoemde commissies of personen zijn verantwoording schuldig aan de algemene vergadering.
d. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden
vastgesteld aangaande samenstelling, besluitvorming en
bevoegdheden.
--------------- TOEGANG ALGEMENE VERGADERING
----------------------- Artikel 19.
1.a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle
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leden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering als
lid zijn geschorst.
b. Het bestuur kan tevens toegang verlenen aan anderen dan
de onder a bedoelde personen.
2.a. Alleen de in lid 1a bedoelde leden, die bij de aanvang van het boekjaar de leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder één stem
uit.
b. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen

uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee
stemmen kan uitbrengen.
3. Ereleden, begunstigers en sponsors hebben geen stemrecht.
4.a. Commissieleden als bedoeld in artikel 18 lid 7 en die
uitgesloten zijn van stemrecht volgens lid 2a, zijn stemgerechtigd.
b. Het aantal uitgebrachte stemmen door commissieleden,
die het stemrecht ontlenen aan het gestelde in a, zal
echter niet meer mogen bedragen dan het derde gedeelte van
het gehele aantal der uitgebrachte stemmen.
5.a. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen.
b. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte
stemmen of stembiljetten die naar het oordeel van de
voorzitter:
b1. blanco zijn;
b2. zijn ondertekend;
b3. onleesbaar zijn;
b4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
b5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat
gesteld is;
b6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam
bevatten;
b7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de
persoon die is bedoeld.
6.a. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over
personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen
bepaalt of toelaat.
b. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
7. Bij staking van stemmen over voorstellen, wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij staking van stemmen over personen, vindt een nieuwe
vrije stemming plaats. Staken de stemmen dan nog, dan
beslist het lot.
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze
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niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig
of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping plaats gehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent

het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
------- LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING
----------------------- Artikel 20.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter
treedt een ander door het bestuur 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
notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door
de voorzitter en de notulist, in het clubblad gepubliceerd
of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en
worden in de eerstvolgende algemene vergadering besproken.
----------------- HUISHOUDELIJK REGLEMENT
----------------------- Artikel 21.
1. Er is een huishoudelijk reglement, vast te stellen door
de algemene vergadering.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met
de wet noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet
in strijd zijn met die van de KNAU.
-------------------- STATUTENWIJZIGING
----------------------- Artikel 22.
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 worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statuten-wijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering
een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag, waarop de vergadering werd gehouden. Bovendien
wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen
vóór vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een
afschrift hiervan aan alle leden toegezonden.
3.a. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
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twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
b. Een besluit tot statutenwijziging behoeft bovendien
voorafgaande goedkeuring van de KNAU.
4.a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat voldaan is aan het in lid 3b bepaalde en van de
statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. Van dit
tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad.
b. Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlijden van deze akte bevoegd.
c. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten in het

Verenigingenregister neer te leggen.
---------------- ONTBINDING EN LIQUIDATIE
----------------------- Artikel 23.
1.a. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden
besloten in een speciaal daartoe belegde algemene vergadering, waar tenminste twee/derde van het totaal aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is, met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het totaal uitgebrachte geldige
stemmen.
b. Indien op de vergadering als bedoeld in a geen voldoende aantal stemgerechtigde leden aanwezig is om het ontbindingsbesluit te kunnen nemen, kan een tweede vergadering
bijeen worden geroepen, die, ongeacht het aantal aanwezige
stemgerechtigde leden, met een meerderheid van tenminste
twee/derde van het totaal uitgebrachte geldige stemmen,
het ontbindingsbesluit kan nemen.
2. Het bepaalde in artikel 22 lid 2 is van overeenkomstige
toepassing.
3.a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding
van de vereniging als vereffenaars op.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot
ontbinding de alsdan zitting hebbende bestuursleden te
ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer
vereffenaars.
4. Tevens beslist deze vergadering welke bestemming aan
eventuele gelden en eigendommen van de vereniging zal
worden gegeven. Deze bestemming kan, met inachtneming van
de voorschriften in het Burgerlijk Wetboek, geen ander
zijn dan voor een algemeen sportbelang of weldadig doel.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot liquidatie van haar vermogen nodig is.
Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de
statuten en het huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht. In haar stukken en aankondigingen die van
de vereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
moeten door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien
jaren na afloop van de vereffening.
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Na aldus de statuten te hebben vastgesteld verklaarde de
comparant, handelend als gemeld, dat gedurende het lopende
verenigingsjaar de zittende bestuursleden in functie
blijven.
Deze bestuursleden zijn:
a. de heer Klaas Ebbeling, voornoemd, in de functie van
voorzitter;
b.mevrouw Anna Geertruida Jantina Thomas, wonende 1945 XD
Beverwijk, Parmentierstraat 70, geboren te Beverwijk op
vijf augustus negentienhonderd zeven en zestig, in de
functie van secretaris;
c. de heer Sybrandus Gerardus Jurna, wonende 1971 GV

IJmuiden, Willemsbeekweg 19, geboren te Velsen op elf
september negentienhonderd negen en vijftig, in de functie
van penningmeester/vice-voorzitter;
d. de heer Cornelis van der Giesen, wonende 1991 SL Velserbroek, Clippenberg Bastion 8, geboren te Velsen op één
december negentienhonderd drie en tachtig, in de functie
van wedstrijdorganisator;
e. mevrouw Joke Kiers-Kuiper, wonende 1946 BJ Beverwijk,
Amerstraat 6, geboren te Beverwijk op elf augustus negentienhonderd acht en veertig, in de functie van bestuurslid;
Voor alle gevolgen dezer akte verklaarde de comparant,
handelend als gemeld, woonplaats te kiezen ten kantore van
de notaris, bewaarder van de minuut van deze akte.
Van het bestaan van (eventuele) volmachten is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van
de bij deze akte betrokken partij/comparant is door mij,
notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe
bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te Velsen
op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparant 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 mij, notaris, ondertekend om twaalf uur
dertig minuten.
K. Ebbeling, E.J.M. Mascini.

