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./.

Heden, achtentwintig september tweeduizend twintig, verscheen voor mij, -----Mr Alexander Quinten Blomaard, notaris te Rijswijk: -------------------------------mevrouw Johanna Maria Eijs-Baan, notarieel medewerkster, werkzaam ten ---kantore van Caminada Notarissen aan de Haagweg 175 te 2281 AJ Rijswijk, --geboren te 's-Gravenhage op achtentwintig december negentienhonderd ------drieënzestig. ----------------------------------------------------------------------------------De verschenen persoon verklaarde: ------------------------------------------------------ dat de algemene vergadering van: ------------------------------------------------------Haagse Korfbalvereniging "Achilles", een vereniging, statutair gevestigd te
's-Gravenhage, kantoorhoudende Zaaihoek 28 te 2614 WX Delft, ingeschreven
in het handelsregister onder nummer 40409512, hierna te noemen: "de --------vereniging", welke vereniging werd opgericht bij akte op een oktober -----------negentienhonderd tweeëntwintig en welker statuten laatstelijk werden gewijzigd
bij akte op dertien mei negentienhonderd drieënnegentig verleden voor --------A.A.C.A.M. Geboers, destijds notaris te 's-Gravenhage, heeft besloten tot -----wijziging en algehele opnieuw vaststelling van de statuten van de vereniging; --- dat de verschenen persoon bij dat besluit werd gemachtigd de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden en te tekenen; -------------------------------- dat van gemeld besluit tot statutenwijziging en gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte te hechten geschrift. -------------------------------------------------Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, de ------statuten van de vereniging te wijzigen en algeheel opnieuw vast te stellen als --volgt: ------------------------------------------------------------------------------------------Naam -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 --------------------------------------------------------------------------------------De vereniging draagt de naam Haagse Korfbalvereniging "Achilles". Zij --heeft volledige rechtsbevoegdheid. ------------------------------------------------------Artikel 2 --------------------------------------------------------------------------------------Zij heeft haar zetel in de gemeente te 's-Gravenhage. --------------------------------Artikel 3 ---------------------------------------------------------------------------------------
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-2De vereniging is opgericht een oktober negentienhonderd tweeëntwintig. Zij is
aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------------------------Artikel 4 --------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging heeft ten doel in het algemeen wijkgericht bieden van ------mogelijkheden tot recreatieve sportbeoefening; in het bijzonder het doen beoefenen en het bevorderen van de korfbalsport; het bevorderen van een
sociaal verenigingsleven. -------------------------------------------------------------2. Van het doel is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van ---beroepssport. --------------------------------------------------------------------------3. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: ----------------a. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond - hierna aan te duiden als "KNKV" - en deel te nemen aan de door het
KNKV te houden competities; -----------------------------------------------b. wedstrijden te houden; ---------------------------------------------------------c. deel te nemen aan toernooien; ------------------------------------------------d. trainingen voor de leden te verzorgen; --------------------------------------e. sportevenementen te organiseren; --------------------------------------------f. de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden; -------g. het verenigingsorgaan uit te geven, genaamd "Leeuwenkrabbels"; -----h. alle andere wettige en geoorloofde, haar ten dienste staande, middelen
die voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn. ----------Leden en donateurs ----------------------------------------------------------------------Artikel 5 --------------------------------------------------------------------------------------De vereniging bestaat uit leden en donateurs. -----------------------------------------Artikel 6 --------------------------------------------------------------------------------------1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, aan wie door het ------bestuur het lidmaatschap is toegekend. -------------------------------------------2. Het bestuur houdt een verenigingsregister bij waarin de namen en ---------adressen, alsmede de verder van belang zijnde gegevens van de leden zijn opgenomen. ----------------------------------------------------------------------------Artikel 7 --------------------------------------------------------------------------------------1. De leden worden onderscheiden in jeugdleden, gewone leden en ----------buitengewone leden. ------------------------------------------------------------------2. Gewone leden (waaronder begrepen Erevoorzitter, Ereleden en Leden ----
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-3van Verdienste) zijn zij die op de eerste juli van desbetreffende jaar de ----leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt. -------------------------------------------3. Jeugdleden zijn zij die op de eerste juli van het desbetreffende jaar de -----leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt. --------------------------------4. Buitengewone leden zijn zij die binnen de Haagse Korfbalvereniging -----Achilles een andere sport beoefenen dan de korfbalsport. --------------------Artikel 8 --------------------------------------------------------------------------------------Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich bereid hebben verklaard
de vereniging jaarlijks te ondersteunen met een financiële bijdrage van ---------tenminste een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbedrag. --Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------1. Elk lid heeft de navolgende verplichtingen: --------------------------------------a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten -van het bestuur, de algemene vergadering en van andere organen van
de vereniging na te leven; ------------------------------------------------------b. de belangen van de vereniging niet te schaden; ----------------------------c. de plichten, die de vereniging in naam van haar leden aangaat of die -uit het lidmaatschap van de vereniging voortvloeien, te aanvaarden en
na te komen.----------------------------------------------------------------------2. Voor zover deze verplichtingen niet in de statuten en de reglementen zijn
neergelegd, kunnen deze slechts na voorafgaande toestemming van de ---algemene vergadering worden opgelegd.------------------------------------------Toelating ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 -------------------------------------------------------------------------------------1. Wie lid van de vereniging wenst te worden deelt dit schriftelijk aan het ---bestuur mede. --------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. ---------------------------------3. Bij niet-toelating kan het aspirant-lid beroep aantekenen bij de algemene -vergadering. Op de door het bestuur uit te roepen vergadering kan alsnog
met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen tot toelating
worden besloten. Tegen deze beslissing staat geen beroep open. ------------Einde van het lidmaatschap -----------------------------------------------------------Artikel 11 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------
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2.

3.

4.

a. door het overlijden van het lid; -----------------------------------------------b. door schriftelijke opzegging; --------------------------------------------------c. door royement. ------------------------------------------------------------------Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk door het lid bij de ------secretaris van het bestuur te geschieden. Opzegging van het lidmaatschap
door het lid kan slechts vooraf en schriftelijk geschieden tegen 1 juli ------volgend op de ontvangst van de schriftelijke opzegging door de secretaris.
Het bestuur kan instemmen met een andere opzeggingstermijn indien ----redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap wordt --------gecontinueerd. -------------------------------------------------------------------------Een lid kan binnen een maand nadat een besluit is bekend gemaakt -------waarbij de verplichtingen van de leden worden verzwaard, zijn -------------lidmaatschap opzeggen. Van deze mogelijkheid tot opzegging is -----------uitgesloten een door de algemene vergadering goedgekeurde verhoging --van de contributie of van een of meer andere financiële verplichtingen. ---Voorts kan een lid met onmiddellijke ingang zijn lidmaatschap opzeggen binnen een maand nadat hem is medegedeeld dat de vereniging in een ----andere rechtsvorm is omgezet of gefuseerd is. ----------------------------------Het bestuur kan een lid schorsen indien hij niet aan zijn financiële ---------verplichtingen tegenover de vereniging heeft voldaan, gehandeld heeft in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, dan wel
zich schuldig heeft gemaakt aan handelingen die strijdig zijn met de -------belangen van de vereniging. Schorsing kan geschieden voor bepaalde of -onbepaalde tijd. Een schorsing voor onbepaalde tijd dient binnen een ----maand te leiden tot een voordracht tot royement aan de algemene ---------vergadering. Indien binnen deze termijn geen voordracht heeft plaats -----gevonden wordt de schorsing opgeheven.----------------------------------------Een geschorst lid kan binnen een maand na ontvangst van het besluit van
het bestuur beroep aantekenen bij de algemene vergadering. Hij/zij heeft het recht de vergadering waarin over zijn beroep wordt besloten, te -------bezoeken en aldaar het woord te voeren. -----------------------------------------Hij/zij wordt zo spoedig mogelijk nadat de vergadering over zijn beroep heeft besloten, schriftelijk en met redenen omkleed van het besluit op de hoogte gesteld.. -------------------------------------------------------------------------
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-5Jaarlijkse bijdrage -------------------------------------------------------------------------Artikel 12 -------------------------------------------------------------------------------------1. De leden en de donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. --------Zij worden daartoe in categorieën ingedeeld die een verschillende bijdrage
betalen. ----------------------------------------------------------------------------------2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ------ontheffing van de verplichting tot betaling van de bijdrage te verlenen. ----3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van een bijdrage. ---------------------------------------------------------------------------------Rechten van leden ------------------------------------------------------------------------Artikel 13 -------------------------------------------------------------------------------------Elk lid heeft de navolgende rechten: ----------------------------------------------------1. gebruik te maken van het terrein, de accommodatie en het materieel van -de vereniging. Daarbij dienen de door of namens het bestuur gegeven ----aanwijzingen in acht te worden genomen, waaronder het gestelde in het --huishoudelijk reglement; -------------------------------------------------------------2. voor zover zij de korfbalsport beoefenen te worden ingedeeld in een in de
competitie uitkomende ploeg en deel te nemen aan toernooien en ---------vriendschappelijke wedstrijden mits daarbij aan de door het KNKV ------gestelde eisen wordt voldaan en de aan de indeling bij het desbetreffende team verbonden verplichtingen worden nageleefd; -----------------------------3. elk lid heeft het recht verkozen te worden in alle functies die de vereniging
kent, uitgezonderd bestuursfuncties. Van bestuursfuncties zijn jeugdleden
en buitengewone leden uitgezonderd; ---------------------------------------------4. aan de door de vereniging georganiseerde nevenactiviteiten deel te nemen;
5. bijwonen van de algemene vergadering (met uitzondering van jeugdleden);
6. het ontvangen van het verenigingsorgaan.----------------------------------------Rechten van donateurs ------------------------------------------------------------------Artikel 14 -------------------------------------------------------------------------------------Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten ---worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, trainingen en andere evenementen bij te wonen. ---------------------Bestuur----------------------------------------------------------------------------------------
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-6Artikel 15 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf en maximaal negen meerderjarige ---personen. -------------------------------------------------------------------------------2. Van het bestuur maken in ieder geval deel uit een voorzitter, een ----------secretaris, een penningmeester en de voorzitters van de TopC en de ------TechC die door de algemene vergadering uit de leden in functie worden -benoemd. -------------------------------------------------------------------------------3. De benoeming van bestuursleden geschiedt na kandidaatstelling. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd zowel het bestuur als vijf of meer ----stemgerechtigde leden. ---------------------------------------------------------------4. De kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de ----algemene vergadering medegedeeld. Een kandidaatstelling door vijf of ---meer leden moet schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. --------------Artikel 16 -------------------------------------------------------------------------------------1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden --ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen een door de --------algemene vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door een ------besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. -----------------2. Een veroordeling tot het herstel van de dienstbetrekking tussen de --------vereniging en bestuurder kan door de rechter niet worden uitgesproken. -3. Elk bestuurslid treedt uiterlijk af op de eerstvolgende jaarlijkse algemene -vergadering na zijn benoeming. ----------------------------------------------------4. Treedt een bestuurslid tussentijds af dan kan het bestuur een kandidaat --stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel -----orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen --------------tegenkandidatuur bij het secretariaat ingediend dan wordt het kandidaat- -bestuurslid geacht te zijn gekozen. Ten minste vijf stemgerechtigde leden kunnen tegenkandidaten stellen, waarna het bestuur verplicht is binnen zes
weken een algemene vergadering te doen houden welke alsdan door ------verkiezing in de vacature voorziet. -------------------------------------------------5. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het -------lidmaatschap van de vereniging. ----------------------------------------------------Artikel 17 -------------------------------------------------------------------------------------1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering maakt de secretaris -------
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-7notulen op die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter
en de secretaris worden ondertekend. ---------------------------------------------2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de ----------vergaderingen en de besluitvorming binnen het bestuur worden gegeven. Artikel 18 -------------------------------------------------------------------------------------1. Behoudens de beperking volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging. ---------------------------------------------------------2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf 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 de ----open plaatsen aan de orde komt. ---------------------------------------------------3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde ---------onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. -----------------------------------------------------------4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, -------bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door
en tegen derden beroep worden gedaan.------------------------------------------5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot: ---------------------------------------------------------------------I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van ------------------rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, een bedrag of
waarde gelijk aan tien procent (10%) van de begroting te boven ------gaande; ----------------------------------------------------------------------------II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; ---------------------------------------------b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen ---------opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het -------------gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; --c. het aangaan van dadingen; -----------------------------------------------d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ------
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-8arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die --------------rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden. -------------------Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen -----derden geen beroep worden gedaan. -----------------------------------6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de --------vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: ------------------------------1. hetzij door het bestuur; ---------------------------------------------------------2. hetzij door de voorzitter; -------------------------------------------------------3. hetzij door twee andere bestuursleden. --------------------------------------7. Het bestuur is verplicht de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en --met 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan, te doen inschrijven in
het Handelsregister. -------------------------------------------------------------------Jaarverslag en verantwoording --------------------------------------------------------Artikel 19 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. ------------------------2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ----zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend. -------------------------------------------3. Het bestuur brengt op de eerste jaarlijkse 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. -----------------------------------------------------------4. Na afloop van de termijn waarbinnen volgens deze statuten de jaarlijkse -algemene vergadering moet worden gehouden, kan ieder lid deze rekening
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. -----------------------5. Op de tweede jaarlijkse algemene vergadering legt het bestuur zijn --------begrotingsontwerp voor het daaropvolgende boekjaar voor. -----------------6. Het bestuur is bevoegd alle uitgaven te verrichten die op de door de ------tweede algemene vergadering vastgestelde begroting voorkomen.-----------7. De eerste algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een ---------kascommissie van ten minste twee personen. Kascommissieleden mogen geen deel uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de -----rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de eerste -------
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-9algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is ----verplicht aan de commissie alle in het kader van een goede taakuitoefening
door de kascommissie gewenste inlichtingen te verschaffen, haar ----------desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en
bescheiden der vereniging te geven. Vereist het onderzoek van de rekening
en verantwoording bijzondere (boekhoudkundige) kennis, dan kan de ----commissie zich door een deskundige laten bijstaan. ----------------------------Algemene vergaderingen ---------------------------------------------------------------Artikel 20 -------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.---2. In de periode van één augustus tot en met vijftien oktober wordt een -----eerste jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De datum voor deze ----vergadering dient ten minste vier weken tevoren in het officieel orgaan van
de vereniging te worden gepubliceerd. --------------------------------------------3. In de eerste jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de ---orde: -------------------------------------------------------------------------------------a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; ---b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 19
met het verslag van de aldaar bedoelde commissie; -----------------------c. de benoeming van de in artikel 19 genoemde commissie voor het ----volgende boekjaar; --------------------------------------------------------------d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ----------oproeping voor de vergadering; ----------------------------------------------4. In de periode van één mei tot en met dertig juni wordt een tweede --------jaarlijkse algemene vergadering gehouden. De datum voor deze ------------vergadering dient ten minste vier weken tevoren in het officieel orgaan van
de vereniging te worden gepubliceerd. --------------------------------------------5. In de tweede jaarlijkse algemene vergadering komen onder meer aan de --orde: -------------------------------------------------------------------------------------a. de vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering; ---b. verkiezing van het bestuur; ----------------------------------------------------c. verkiezing van de in artikel 12 onder 1 van het huishoudelijk ----------reglement bedoelde commissies;-----------------------------------------------
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voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ----------oproeping voor de vergadering; ----------------------------------------------e. de vaststelling van de begroting voor het volgende boekjaar. -----------6. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
of de jaarlijkse algemene vergadering dit wenselijk oordelen. -----------------Artikel 21 -------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging
en alle donateurs. ----------------------------------------------------------------------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de ---algemene vergadering. ----------------------------------------------------------------3. Gewone leden van de vereniging die niet zijn geschorst, hebben een stem.
4. Gewone leden kunnen hun stem niet door een daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen. ------------------------------------------------------------------Voorzitterschap - Notulen--------------------------------------------------------------Artikel 22 -------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de -----vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn --------plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden, door het bestuur
aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het ------voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. --------2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering maakt de secretaris of,
bij diens afwezigheid, een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen. Deze notulen worden door de algemene vergadering ---goedgekeurd. De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden ---gebracht. --------------------------------------------------------------------------------Geldigheid algemene vergadering ---------------------------------------------------Artikel 23 -------------------------------------------------------------------------------------Een algemene vergadering is slechts geldig indien het aantal stemgerechtigde -leden dat bij de opening aanwezig is ten minste een vijfde bedraagt van het ---aantal gewone leden dat aan het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond als -lid is opgegeven.-----------------------------------------------------------------------------Gaat een algemene vergadering wegens onvoldoende opkomst niet door dan -zal een tweede algemene vergadering in elk geval geldig zijn indien hierin niets
anders wordt behandeld dan hetgeen op de agenda van de oorspronkelijke -----
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- 11 vergadering uitdrukkelijk was vermeld. -------------------------------------------------Tussen de tijdstippen van de oorspronkelijke vergadering en de tweede --------vergadering moeten ten minste veertien dagen liggen. -------------------------------Besluitvorming algemene vergadering ---------------------------------------------Artikel 24 -------------------------------------------------------------------------------------1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover werd gestemd over -een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.-------------------------------------------2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid ------bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe ------stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de --oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de ----------rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ------------------------------3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle ---------besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte ------------meerderheid van de uitgebrachte stemmen. --------------------------------------4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen vinden herstemmingen plaats totdat hetzij een persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is ---gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt telkens
gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemmingen is --gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande -stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die ------------voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een --persoon uitgebracht, dan wordt door herstemming tussen deze personen uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen ---------stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming ----tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van beiden is gekozen. --------------------------------------------------------------------------------5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht. -----------------------------------------------------------------------------Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: ----------------
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b.
c.
d.

zijn ondertekend; ----------------------------------------------------------------onleesbaar zijn;-------------------------------------------------------------------een persoon niet duidelijk aanwijzen; ----------------------------------------de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft ----gesteld;-----------------------------------------------------------------------------e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan een naam bevatten;------------f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is ---bedoeld. ---------------------------------------------------------------------------6. Over personen wordt schriftelijk met gesloten stembriefjes gestemd, over
zaken mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene vergadering een ----schriftelijke stemming nodig achten. ----------------------------------------------7. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende de verkiezing -van personen, dan is het verworpen. ----------------------------------------------8. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde rechtskracht als een besluit van de algemene vergadering. --------9. Zolang in een algemene vergadering alle gewone leden aanwezig 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 -----plaatsgehad 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. ----------Artikel 25 -------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen der leden volgens het ----ledenregister bedoeld in artikel 6, lid 2. -------------------------------------------De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. ---------2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, ---------onverminderd het bepaalde in artikel 26. -----------------------------------------Statutenwijziging -------------------------------------------------------------------------Artikel 26 -------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht -dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen
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- 13 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 statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf -----dagen voor de vergadering een afschrift van dat 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 wordt gehouden. -----------------------------------------Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden ---------toegezonden. ---------------------------------------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de ---geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste een ---vijfde van het aantal gewone leden dat aan het Koninklijk Nederlands ----Korfbal Verbond als lid is opgegeven, tegenwoordig is. Is niet een vijfde -van dit aantal tegenwoordig, dan wordt binnen vier weken daarna een ----tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het ---aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een ------------meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte --------stemmen. -------------------------------------------------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een --------notariële akte is opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen bij het
Handelsregister. -----------------------------------------------------------------------Artikel 27 -------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene -vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel
is van overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------------2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een of meer -------------vereffenaars, aangewezen door de algemene vergadering. ---------------------3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het --besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.----Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.-----------------------------------------------------
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- 14 Artikel 28 -------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ----2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar -die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. -------------------------Artikel 29 -------------------------------------------------------------------------------------1. In het huishoudelijk reglement kan geen wijziging worden gebracht dan --door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met
de mededeling dat aldaar wijziging van het huishoudelijk reglement zal ---worden voorgesteld. ------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement hebben gedaan, ----moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat --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 wordt gehouden. Bovendien wordt een
afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. ------------------3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement behoeft ten -----minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering ------waarin ten minste een vijfde van het aantal gewone leden dat aan het -----Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond als lid is opgegeven, --------------tegenwoordig is. -----------------------------------------------------------------------Is niet een vijfde van dit aantal tegenwoordig dan wordt binnen vier ------weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, ------waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig --------uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------Slot akte. -------------------------------------------------------------------------------------Deze akte is in minuut opgemaakt en verleden te Rijswijk op de datum in de -aanhef van deze akte vermeld. ------------------------------------------------------------Nadat de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon is ----------opgegeven en toegelicht, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte ---kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te ---stellen.------------------------------------------------------------------------------------------
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- 15 Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet, door de verschenen persoon, die mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, --------------ondertekend. ---------------------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
Uitgegeven voor afschrift.

(w.g.)

Doorlopende tekst van de akte van statutenwijziging zoals die luidt na te zijn
verbeterd middels een proces verbaal van verbetering, op 8 oktober 2020
verleden voor Mr A.Q. Blomaard, notaris te Rijswijk

