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SAS/19.0962.02
STATUTENWIJZIGING
Heden, twintig januari tweeduizend twintig (20-01-2020), verschenen voor mij,
mr. Kimm Maria Petronella Theresia van Gestel, hierna ook te noemen notaris,
als waarnemer van mr. Sander Adrian Henri Smits, notaris te Baarle-Nassau:
1. de heer ANDRIES GILLIS BARENDRECHT, geboren te Kortgene op drie
augustus negentienhonderd vijfenveertig, legitimerend met een
identiteitskaart met nummer IN4FPR9D8, uitgegeven te Alphen-Chaam op
negentien januari tweeduizend zestien, volgens verklaring van partij gehuwd
en wonende te 4858 RH Ulvenhout, gemeente Alphen-Chaam,
Cauwelaerseweg 4;
2. mevrouw IRENE THERESIA MARIA 'T SAS, geboren te Grave op
negenentwintig april negentienhonderd tweeënvijftig, legitimerend met een
paspoort met nummer NR9JH4PB7, uitgegeven te Breda op twee november
tweeduizend zestien, volgens verklaring van partij gehuwd en wonende te
4819 ED Breda, Zaart 7;
te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en
secretaris van de vereniging GOLFCLUB PRINCENBOSCH, statutair gevestigd
te Molenschot, gemeente Gilze en Rijen, met adres 5124 PX Molenschot,
gemeente Gilze en Rijen, Bavelseweg 153, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 40260289;
genoemde vereniging hierna ook te noemen: “de vereniging”.
De verschenen personen, handelende als voormeld, hebben mij, notaris, het
volgende verklaard.
INLEIDING
1. De vereniging is als rechtspersoon opgericht bij akte op vier oktober
negentienhonderd éénennegentig (04-10-1991) verleden voor de destijds te
Breda gevestigde notaris mr. G.J.A.J. Olde Wolbers.
2. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gedeeltelijk gewijzigd bij
akte op negen december tweeduizend negentien (09-12-2019) verleden in
het protocol van mr. S.A.H. Smits, notaris te Baarle-Nassau, dan wel één
van zijn voorgangers.
3. De statuten worden thans ongewijzigd integraal opnieuw vastgelegd.
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met
onmiddellijke ingang te luiden als volgt:
STATUTEN
Artikel 1
BEGRIPSBEPALINGEN
I. In de statuten van deze vereniging wordt verstaan onder:
a. vereniging: de vereniging Golfclub Princenbosch;

	
  

-2b. NGF: de vereniging: Nederlandse Golf Federatie, statutair gevestigd te
Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 40516270.
NAAM EN ZETEL
II. De vereniging draagt de naam: Golfclub Princenbosch en is gevestigd te
Molenschot, gemeente Gilze en Rijen.
Artikel 2
DOEL
1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de golfsport
alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden.
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het in gebruik of eigendom
verkrijgen en houden van één of meer golfbanen met bijbehorende
accommodaties, de oefening en bekwaming van de leden te verzorgen en te
bevorderen, evenementen op het gebied van de golfsport te organiseren,
aangesloten te zijn bij de NGF en andere overkoepelende instanties en met
alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen, alles met
inachtneming van de statuten, reglementen en belangen van de NGF.
3. De vereniging heeft geen winstoogmerk.
Artikel 3
DUUR
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 4
LEDEN
1. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid zijn van de
vereniging.
2. Rechtspersonen kunnen alleen lid worden indien en voor zover in het
huishoudelijk reglement regels omtrent toelating van rechtspersonen zijn
opgenomen.
3. Natuurlijke personen kunnen lid worden indien zij zich overeenkomstig de
bepalingen in de statuten en het huishoudelijk reglement bij het bestuur
hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
4. Het in lid 3 bepaalde is, mits met inachtname van het in lid 2 bepaalde,
overeenkomstig van toepassing op rechtspersonen.
5. In het huishoudelijk reglement kunnen regels worden gesteld voor de wijze
waarop de aanvrage van het lidmaatschap is geregeld en kunnen criteria
worden gesteld, waaraan leden moeten voldoen.
Artikel 5
ONDERVERDELING LEDEN
1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.
Gewone leden hebben stemrecht, buitengewone leden hebben geen
stemrecht.
2. De vereniging kent de verschillende soorten van lidmaatschappen zoals die
in het huishoudelijk reglement zijn omschreven.
Buitengewone leden zijn:
a. leden die de leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben bereikt;
b. leden die op grond van hun lidmaatschap niet het recht hebben om
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gebruik te maken van de golfbaan Princenbosch; alsmede
leden, andere dan contractleden, die niet voor onbepaalde duur als lid
zijn toegelaten;
d. leden die volgens het huishoudelijk reglement als buitengewoon lid
worden aangemerkt.
3. Het bestuur houdt een register waarin de namen, adressen en eventueel
andere gegevens van alle leden zijn opgenomen. Bij huishoudelijk reglement
kan worden bepaald welke persoonsgegevens in dit register dienen te
worden opgenomen. Leden zijn verplicht om bij wijziging in deze gegevens
de vereniging daarvan uit eigener beweging en terstond schriftelijk of per email te berichten.
4. Waar in deze statuten sprake is van lid of leden wordt/worden daaronder
verstaan zowel gewone leden als buitengewone leden, tenzij uit de tekst
uitdrukkelijk het tegendeel blijkt.
Artikel 6
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid of, indien het een rechtspersoon betreft,
wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan, ook als dit ophouden te
bestaan het gevolg is van fusie of splitsing en bij faillietverklaring van de
rechtspersoon;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Opzegging kan plaatsvinden
wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten voor het
lidmaatschap bij de statuten gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, wanneer zijn lidmaatschap door de
vereniging slechts voor bepaalde tijd is aanvaard en die periode dreigt te
verstrijken of is verstreken;
d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging
handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan
slechts geschieden tegen het eind van een verenigingsjaar, waarbij een
opzegtermijn van één maand in acht genomen dient te worden. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit van
de algemene ledenvergadering, waarbij de verplichtingen van de leden van
geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
c.
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6.
7.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen één maand na verzending bij aangetekende post van de
kennisgeving van het besluit, met vermelding van de reden(en) van
ontzetting, beroep open op de algemene vergadering. De algemene
vergadering moet daartoe worden bijeengeroepen door het bestuur op de
wijze zoals is bepaald in artikel 21 van deze statuten. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene
vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Artikel 7
DISCIPLINAIRE MAATREGELEN
1. Wanneer een lid zich jegens de vereniging, andere leden of derden schuldig
maakt aan handelingen of gedragingen of zich ten aanzien van een lid
omstandigheden of feiten voordoen, zoals in artikel 6 lid 1 sub c of d
bedoeld, doch niet in zodanige mate of omvang, dat het naar het oordeel van
het bestuur gerechtvaardigd zou zijn het lid uit het lidmaatschap te ontzetten,
dan wel het lidmaatschap namens de vereniging op te zeggen, is het bestuur
bevoegd:
a. het lid schriftelijk te berispen;
b. het lid de uitoefening van bepaalde rechten te ontzeggen:
voor de duur van maximaal twaalf maanden zover het betreft
rechten, zoals het bezoeken van algemene vergaderingen en daarin
het woord te voeren of te stemmen;
voor de duur van maximaal zes maanden voor zover het betreft
deelnemen aan wedstrijden en gebruik van de golfbaan en de
daarbij behorende oefenfaciliteiten.
c. het lid voor een bepaalde tijdsduur (ten hoogste zes maanden) te
schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van bepaalde rechten
ingeval:
de betrokkene bij herhaling in strijd handelt met of niet nakomt zijn
verplichtingen als lid, onder welke verplichtingen mede begrepen de
naleving van deze of namens het bestuur gestelde regels of
aanwijzingen; de betrokkene moet vooraf tenminste eenmaal
schriftelijk ter zake zijn gewaarschuwd;
de betrokkene door handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging of van de NGF, in ernstige mate heeft geschaad.
2. Artikel 6 lid 7 is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien een lid na een schriftelijke berisping zijn foutief handelen of nalaten
niet redresseert, is het bestuur bevoegd alsnog te besluiten tot maatregelen
als in lid 1 onder b en c bedoeld, over te gaan.
4. Van een maatregel als in lid 1 onder b of c bedoeld, kan het bestuur melding
maken door aanplakking van zijn besluit in het clubhuis of anderszins op een
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voor bestuursbesluiten gebruikelijke wijze van communiceren.
Artikel 8
VERPLICHTINGEN VAN HET LID JEGENS DE VERENIGING
1. a. De leden zijn gehouden tot het nakomen/betalen van de financiële
verplichtingen, die elk jaar in de najaarsvergadering of andere
ledenvergadering worden vastgesteld.
b. Aan nieuw toetredende leden kan volgens in het huishoudelijk reglement
vast te stellen regels een verplichting tot het storten van een entreegeld
worden opgelegd.
2. De wijze en het tijdstip van betaling van de krachtens het vorig lid
verschuldigde bedragen worden in het huishoudelijk reglement vastgesteld.
3. Bij het vaststellen van de financiële verplichtingen van de leden jegens de
vereniging kan worden gedifferentieerd.
Deze differentiatie kan plaats vinden aan de hand van allerlei factoren, zoals
bijvoorbeeld en niet uitputtend:
a. de leeftijd;
b. het antwoord op de vraag of het lid al dan niet houder is (geweest) van
een clubobligatie, zoals die vóór één januari tweeduizend dertien als lid
verplicht was af te nemen van de golfbaanexploitant, en reeds
terugbetaling op de obligatie heeft ontvangen;
c. de vraag of men al dan niet voor een bepaalde periode als lid (tijdelijk
lidmaatschap) is toegelaten
d. de mate waarin het betreffend soort lidmaatschap recht geeft op gebruik
van faciliteiten die de vereniging biedt en/of de mate waarin een lid
daarvan gebruik maakt;
e. de vraag of men lid wordt al dan niet in aansluiting op een lidmaatschap
dat gebaseerd is op een door de vereniging met een derde gesloten
contract dan wel men lid blijft nadat zo een contract is beëindigd.
4. Het bestuur is steeds bevoegd in bijzondere gevallen aan een lid gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage
te verlenen.
5. Bij huishoudelijk reglement kunnen regels worden gesteld omtrent het
gebruik van faciliteiten die de vereniging biedt dan wel in dat reglement
kunnen aan het bestuur bevoegdheden worden gegeven tot het (doen)
stellen van zulke regels.
Artikel 9
RECHTEN OP GROND VAN LIDMAATSCHAP
In het huishoudelijk reglement kunnen regels worden gesteld omtrent of en in
welke mate een bepaald soort lidmaatschap recht geeft op faciliteiten die de
vereniging ter beschikking stelt.
Artikel 10
BESTUUR
1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal van
tenminste vijf en ten hoogste zeven personen, die door de algemene
ledenvergadering worden gekozen uit de stemgerechtigde leden.
b. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig kandidaat gesteld en
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gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester aan tenzij de algemene vergadering op voorstel van het
bestuur besluit een kandidaat in functie te verkiezen. Het kan voor elk
hunner alsmede voor de voorzitter uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden.
2. Indien zich in het bestuur vacatures voordoen, blijven niettemin de overige
bestuursleden bevoegd en kunnen zij besluiten en handelen als ware er een
voltallig bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in
bestaande vacatures te voorzien.
Artikel 11
KANDIDAATSTELLING
1. Zowel het bestuur als de in artikel 10 lid 1 sub a bedoelde leden kunnen vóór
de algemene ledenvergadering waarin de verkiezing van bestuursleden aan
de orde is, kandidaten voordragen ter voorziening in vacatures in het
bestuur.
2. Het bestuur maakt ten minste veertien dagen vóór de dag waarop de
algemene ledenvergadering wordt gehouden, aan de leden van de
vereniging schriftelijk bekend de namen van de kandidaten die door het
bestuur worden voorgedragen ter vervulling van de vacatures.
3. De leden van de vereniging zijn gerechtigd kandidaten voor te stellen indien
er vacatures zijn in het bestuur alsmede wanneer bestuursleden volgens de
statuten moeten aftreden en al dan niet herkiesbaar zijn. In dat geval dient
ten minste vijf procent van de stemgerechtigde leden, de namen van de
kandidaten schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, tenminste tien
dagen voor de dag waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden.
Het bestuur is gehouden onverwijld de namen van de aldus voorgestelde
kandidaten aan de leden van de vereniging schriftelijk bekend te maken.
Artikel 12
VERKIEZING
1. Voor de verkiezing van een bestuurslid in de algemene ledenvergadering is
vereist een gewone meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Een
blanco stem wordt geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Indien er meer kandidaten zijn dan vacatures en bij stemming niet een
voldoende aantal kandidaten de gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt een tweede stemming
plaats tussen degenen die de meeste stemmen hebben verkregen. Bij die
tweede stemming is er ten minste een kandidaat meer dan het aantal
vacatures dat vervuld dient te worden.
Artikel 13
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK AFTREDEN –
SCHORSING
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, na
het betreffend bestuurslid gehoord te hebben. Een schorsing die niet binnen
drie maanden na mededeling aan het bestuurslid gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

	
  

-72. a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een
door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is
eenmaal herkiesbaar met een zittingsduur van drie jaar. Degene die in
een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de
plaats van zijn voorganger in.
b. Indien het hiervoor onder a gestelde op enig tijdstip tot gevolg zou
hebben, dat vijf of meer bestuursleden gelijktijdig zouden moeten
aftreden zonder herkiesbaar te zijn, kan de algemene vergadering
besluiten de zittingsduur van ten hoogste twee bestuursleden,
waaronder de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, nog
eenmaal te verlengen met een termijn van ten hoogste dertien
kalendermaanden.
c. Nadat een bestuurslid voor de tweede maal is afgetreden, moet ten
minste een jaar verlopen, voordat hij opnieuw kandidaat kan worden
gesteld.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
Artikel 14
BESLUITVORMING IN HET BESTUUR
1. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur wordt door de
secretaris een besluitenlijst opgemaakt die na vaststelling door het bestuur
wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Artikel 15
BESTUURSTAAK – VERTEGENWOORDIGING
1. Behoudens de beperkingen 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 aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan 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. Ten aanzien van het besluit van de algemene vergadering
waarbij de goedkeuring wordt verleend is het bepaalde in artikel 23 de leden
1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.

	
  

-85. Onverminderd het in de voorlaatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de
vereniging vertegenwoordigd:
a. hetzij door het gehele bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk en bij ontstentenis
van een hunner door de voorzitter of de secretaris tezamen met de
penningmeester. De tot de vertegenwoordiging bevoegde bestuursleden
kunnen voor bepaalde handelingen een of meer personen volmacht
verstrekken om de vereniging binnen de in de volmacht aangegeven
grenzen te vertegenwoordigen.
Artikel 16
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door
de algemene vergadering, ter goedkeuring en vaststelling door de algemene
vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans,
een staat van baten en lasten met een toelichting rekening en
verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beheer en
beleid. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. In de najaarsvergadering
legt het bestuur een begroting over voor het komende verenigingsjaar,
waarin ook is opgenomen een prognose met betrekking tot het financiële
resultaat van het lopende verenigingsjaar.
4. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken van de algemene vergadering
niet een verklaring van de accountant overgelegd als bedoeld in artikel 2:393
Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering uit de leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit. Deze commissie wordt aangesteld voor een periode van drie
jaren; herbenoeming voor een periode van maximaal drie jaren is mogelijk.
Er wordt daarbij zorggedragen voor een rooster van aftreden, opdat
voorkomen wordt, dat commissieleden tegelijkertijd aftreden.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich 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 vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der
vereniging te geven.
6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere
commissie, één ander met inachtname van het bepaalde in lid 4 van dit
artikel.
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Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3
overeenkomstig de wettelijke termijn te bewaren.
Artikel 17
ALGEMENE VERGADERINGEN
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. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergadering -de jaarvergadering- gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16
lid 3 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 16 lid 4 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der
stemmen volgens het ledenbestand per datum van het schriftelijk verzoek
van de leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene 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
die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21.
Artikel 18
TOEGANG EN STEMRECHT
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden,
behoudens het bepaalde in de artikelen 6 lid 7 en 13 lid 1.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst heeft stemrecht en wel één
(1) stem.
Buitengewone leden hebben geen stemrecht.
4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
stemgerechtigd lid uitbrengen, mits de volmacht ten genoegen van het
bestuur duidelijk is ten aanzien van het onderwerp der stemopdracht.
5. Een lid kan niet voor meer dan één (1) medelid als gevolmachtigde optreden.
Artikel 19
VOORZITTERSCHAP – NOTULEN
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
treedt een der andere bestuursleden als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.

	
  

- 10 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die
door de algemene vergadering worden vastgesteld en door de voorzitter en
de secretaris worden ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen
kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de
leden gebracht.
Artikel 20
BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING
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 gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der 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. Voor zover de statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten
van de algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van de
uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of minstens tien stemgerechtigden zulks voor de
stemming verlangen.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt.
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
7. 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 omtrent een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de
vereniging, 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 21
BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk dan wel per elektronische berichtgeving,
zoals e-mail, aan de vergadergerechtigde leden, aan hun (e-mail)adressen
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 5. De termijn voor de oproeping

- 11 -

	
  

bedraagt ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 23, 24 en 25.
Artikel 22
COMMISSIES
1. Het bestuur kan commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde
opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene vergadering of
van het bestuur.
2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden
door het bestuur geregeld. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.
3. Commissies verrichten hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid van
het bestuur. Het bestuur benoemt de leden van de commissies op
voordracht van dan wel in overleg met de commissies.
Artikel 23
STATUTENWIJZIGING
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan
door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is 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 statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 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 digitale versie van het afschrift als
hiervoor bedoeld op de website van de vereniging geplaatst.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van
de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering
bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering,
waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde
stemgerechtigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
Artikel 24
ONTBINDING
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 van de vereniging geschiedt de liquidatie door het bestuur,
voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
3. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk
2.

*
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van toepassing of van overeenkomstige toepassing.
De liquidatierekening behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding stemgerechtigd lid waren zoals bedoeld in artikel 5.
Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan
echter ook een andere verdeling respectievelijk bestemming aan het batig
saldo worden gegeven.
Artikel 25
HUISHOUDELIJK REGLEMENT
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de
statuten van de vereniging, noch met de statuten, reglementen of belangen
van de NGF.
3. Het reglement, bedoeld in de vorige leden van dit artikel, kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden gewijzigd, mits het voorstel tot
wijziging woordelijk op de agenda van de algemene vergadering of op een
bijlage daarvan wordt opgenomen. Het bepaalde in artikel 23 lid 1 en lid 2 is
ten deze van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot wijziging van het
huishoudelijk reglement wordt genomen bij gewone meerderheid van de
uitgebrachte geldige stemmen.
AANGEHECHT STUK
Aan deze akte is het navolgende stuk gehecht:
Notulen Bijzondere Algemene Ledenvergadering de dato dertig september
tweeduizend negentien (30-09-2019).
VOLMACHT TOT RECTIFICATIE
Nog verklaarden de verschenen personen, handelende als voormeld, bij deze
voor zoveel nodig onherroepelijk volmacht te geven aan ieder der medewerkers
van het kantoor van genoemde notaris Smits, om namens partijen of één hunner
onderhavige akte te rectificeren en verder al datgene meer te doen, wat ten deze
nuttig of nodig mocht zijn.
BURGERLIJKE STAAT
Waar in deze akte is vermeld "ongehuwd" is daaronder tevens begrepen nietgeregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap.
SLOT
De verschenen personen zijn mij-notaris bekend en de identiteit van de bij deze
akte betrokken personen zijn door mij-notaris voor zover nodig, aan de hand van
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte in minuut is verleden te Baarle-Nassau op de datum in het hoofd
dezer akte vermeld.
Nadat de zakelijke inhoud van deze akte door mij-notaris, aan de verschenen
personen zijn opgegeven en toegelicht hebben zij verklaard van de inhoud van
deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige
voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en
mij-notaris, ondertekend.
4.
5.
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Ondergetekende, mr. Kimm Maria Petronella Theresia van Gestel, kandidaat
notaris, als waarnemer van mr. Sander Adrian Henri Smits notaris te BaarleNassau.

