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STATUTEN

van:
de vereniging: IJsclub "Oranj ewoudt',
gevestigd in de gemeente Heerenveen.

rep. no. 2234
d.d. 5 december

1979

Heden, de vijfde december

negentienhonderd negen en zeventig verscheen voor mii, Mees*
ter Nomdo Foppe Mulder, notaris ter standpraats de gemeente
Heerenveen:

-------

de heer Hendrjik_B_1:i_L:mat_ Ieraar, wonende te Heerenveen,
I(oningin wilherninawèg 6, ten deze vorgens zijn verklaring
handelend in zijn hoedanigheid van secretaris van het bestuur van de vereniging : f Jsclub ,,Oran j ewoud,, , gevest igd
in de gemeente Heerenveen en als schrifterijk gemachtigde
van:----_____1
1. de heer Jacob Sierdsma, veehouder, wonende te Oran-iewoud, i(oningin Juliar'iawe9 55;
2. de heer Jelle Siebenga, veehouder, wonende te Oranjewoud,
Prlns Bernhardweg 31;-------3. de heer Jan Albert pikeboer, zonder beroep, wonende te
Oranjewoud, LoJ_Ij-us Ademalaan 17,-------___-_-----.
4. de heer Jan van den Bos, lijnwerker, wonende te Heerenveen, Altenalaan 25;
-__:.
5. de heer Harmen van der I'Íeulen, technisch inspecleur, wo- ,.
nende te Heerenveen, I(oningin Wilhefminaweg 24;-------6. de heer Jan Peterson, zuiveltechnicus, wonende te Oranjewoud, Heidelaan 35,-------die deze volmacht verstrekten in hun hoedanigheid van bestuurslid van genoemde vereniging
Van deze vofmachtverreningen blijkt uit een onderhandse akte van vormachl, werke na vooraf door de gevormachligde in
tegenwoordigheid van mii, notaris, te zi-jn voor echt erkend
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getekend'aandezeminuutakteisgehecht._-_---De comparant verkraarde dat in de algemene redenvergadering
van gemelde vereniging van vijf en twintig oklober negentienhonderd negen en zeventig, werd besl-oten tot statutenwijziging, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht
uittreksel uit de notulen van die vergadering, en dat de
statuten thans in haar geheer komen te luiden als volqt:----"

STATUTEN.
NAÀfvl

EN ZETEL

----------,1

Artikel 1. ------1. De vereniging draagt de naam IJscIub "Oranjewoud.".------"
2. Zij heeft. haar zetel- in de gemeente Heerenveen.---------"
RECHTSBEVOEGDHEID.

-

Artikel 2.---------vereniging als bedoeld in artikel 3 bezitLen geen rechtspersoonlijkheid

De organen van de
INRICHTING

Artikel

------Organen van de vereniging zí1n: de algemene vergadering t
het bestuur, alsmede alle overige personen en kommissies
die krachtens de wet of die krachtens een bijzondere of
algemene bepaling in de statuten casu quo reglementen door
de algemene vergadering of het bestuur belast zijn met een
nader omschreven taak en aan wj e daarbij door de algemene
vergadering of het bestuur beslissingsbevoegdheid is toe3.

gekend
DUUR EN BOEKJAAR.

Artikel 4-------1. De vereniging is, opgericht op zeven januari negentÍenhonderd negen en twintig.------Zíj ís aangfegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereni-ging loopL van één oktober
tot en met dertiq september.-----DOEL. -_-Arlikel 5. ------1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen :
en het bevorderen van de schaatssport
2. Oe vereniging tracht dit doel- ondermeer te bereiken door'
a- het lidmaatschap te verwerven van de Koninklijke Nederlandsche Schaatserr.rijders Bond, in deze statuten nader aan
te duiden als: de bond;
b. deel te nemen aan de door de onder a. genoemde bond georganiseerde of goedgekeurde wedstrijden; *------c. wedstrijden te organiseren;--------

d- evenementen op het gebied van de schaatssport te organiseren t -------e' het aanreggen, i-nstandhouden en exproiteren van een iisDaan.
LEDEN. ___

Artike] 6. 1 - Leden zijn natuurrijke personen, die op
hun verzoek als
lid door het bestuur zijn toegelaten.-______
2- ïngeval van niet-toerating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene alsnog door de eerstvorgende praatsvindende algemene vergadering tot toerating worden besloten.------------3- op voorstel- van het bestuur kan de argemene vergadering een l-id wegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-lid of 1id van verdienste benoemen
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Artikel 7.
1. De l-eden zijn verplicht:-------a- de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de
besfuiten van de org'anen, a1s bedoetd in artiker 3, na te
leven t -------b- de statuten en reglementen van de bond, de besruiten
van zijn organen, alsmede de door deze bond van toepassing
verkl-aarde wedstrijdbepalingen na te leven; ________
c. de belangen van de vereniging en van de bond niet te
schaden; -------d. alle overige verprichtingen te aanvaarden en na te komen
werke ult het r-idmaatschap voortvloeien of welke de vereni-ging aangaat, voorzover laatstbedoelde verplichtingen be_
trekking hebben op de leden van de vereniging;_______
e. waar in de bepalingen sub b, c en d wordt g.esproken van
de bond, moet daaronder ook worden begrepen het qewest
van de bond.
2- Beha]ve de in deze stat.uten vermelde verprichtingen
kunnen door de vereniging slechts verprichtingen aan de
leden worden opgelegd na voorafgaande toestemminq van de

argemene vergadering. -_____
3. Een lid kan de toepasselijkheid van een

besluit waarbij
andere verplichtingen dan van geldelijke aard zijn
ver_
zwaard/ met inachtneming van het bepaalde in artikel
10
lid 4, door opzegging van het lidmaatschap te zijnen
zichte uit.sluitep . --'-----

op_

TUCHTRECHTSPRÀÀK.

Artikel 8j_------1 ' a ' ïn het algemeen zal strafbaar
zijn handeren of naraten in strijd met de statuten en regrementen van de vereniging en/of besluiten van organen van de vereniging, of
waardoor de belangen'van de vereniging worden geschaad.______
b' Tevens zar strafbaar zijn handeren of nafaten in st.rijd
met de wedstri-jdbepalingen, alsmede met de statuten,
regle_
menten van de bond of het gewest en/of besluiten
van orga_
nen van de bond of het gewest, of waardoor de belangen
van
de bond of het gewest worden geschaad
2' voorzover deze bevoegdheid niet aan een eigen konrmissie,
belast met de tuchtrechtspraak, is opgedragen, is het. be_
stuur bevoegd om, ingeval van overtredingen ars bedoeld i_n
lj-d 1 onder a, alsmede ingeval van overtreding van de wed_
strijdbepalingen. de volgende straffen op te leggen:________
a. berispirgr----b. tuchtrechterlijke boetes;--______
c. ont.zet.ting (royement) ._______
3' Tucht'rechterijke boetes kunnen worden opgeregd tot ten
hoogste in het reglement tuchtrechtspraak vastgestelde
maxima.

4' schorsingen kunnen worden opgelegd voor ten hoogste in
het reglement tuchtrechtspraak door de algemene vergadering
vast te stellen maximum perioden. Gedurende de periode dat
een lid geschorst is, heeft hij geen toegang tot een
alge_
mene vergadering en kan hij aldaar niet aan
de sterxning
deelnemen, terwijl hem bovendien gedurende deze periode
ook andere aan het r-idmaatschap verbonden rechten kunnen
worden ontzegd

,

5.a. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken
indien een rid in ernstige mate in strijd met de statuten
en reglementenvan de vereniging en,/of besluiten
van de
org'anen van de vereniging handelt, of de vereniging
op
onredelijke wijze benadeelt ; ________
b. ontzetting (royement) kan slechts bij wijze van
tucht_
rechtelijke maatregel door het bestuur worden uitgesproken;
c' nadat het bestuur tot ont.zet.ting (royement) heeft
besrot.en, woïdt het betrokken l_id ten spoedigste door
mj_ddel
van een aangetekend schrijven van het besluit,
met opgave
van redenen, in kennis gesteld;________
d' de betrokkene is i,evoegd binnen één maand na ontvangst
van deze kennisgeving, in beroep te gaan bij
de algemene
vergadering, d.i-e in haar eerstvolgende vergadering
met
meerderheid besrist- Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande,
dat
de betrokkene voor het voeren van verweer toegang heeft
tot de eerstvolgende algernene verqadering en bevoegd is
al-daar het woord te voeren. De betrokkene is tevens
be_
voegd zich in bedoelde vergadering door een raadsman
te
doen bi-j staan

6- rngevar van overtredingenalsbedoeld in rid 1 onder
b.
is het betrokken rid onderworpen aan de beparingen
van de

tucht.rechtspraak van de bond en het gewest, vastgesteld
door de bond en het gewest in hun statuten en/of reqlemen_
ten. ----GELDMIDDELEN.

Artikel 9.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan ui-t:__________.
a. kontributies van de 1eden;________
b. ontvangsten uit wedstrijdeni________
c. ontvangsten uit toertocht.en; ________
d- andere inkomsten
2. a- De feden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen
van
kontributie, welke door de algemene vergadering van tijd
tot t.ijd zal worden vastgesteld.

De l_eden kunnen daartoe in kategoriën worden
ingedeeld, die
een verschillende kontributie betalen; _______

b' wanneer het li-dmaatschap in de roop van het boekjaar
eindigt, blijft niettemin de kontributie voor het gehere
jaar verschuldigd
3. Ere-leden en feden van verdienste zí1n vrilgesteld
van
de verplichting tot het betal_en van kontri-butie.
-----EINDE LIDMÀÀTSCHAP.

Artikel 1 0. 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 ont.zetting (royement) ars bepaard in artiket
B rid
5 - ------2' opzegging namens de vereniging kan geschiede' wanneer
een r-id heeft opgehouden aan de in deze statuten
vermerde
verei-sten voor het ridmaat.schap te vor-doen, of wanneer
hij
zijn verplichtingen jegens de vereniglng niet nakomt, als_
mede wanneer van de vereniging redelijkerwijs
niet grevergd
kan worden het lidmaatschap te l-at.en voortduren._______
3. a. Opzegging van het lirrmsslsqhap door het lrd of namens
de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde
van
het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van vier weken- Wanneer van de vereniging of van het.
lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lirrm341s.hap
te
laten voortduren, kan de opzegging met onmiddeflijke
in_

gang geschieden ; ---_____
b. een opzegging in strijd

met het onder a. bepaalde doet
het fidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten
tijd_
stj-p volgende op de datum, waartegen lvas opgezegd._________
4. Een opzegging aIs bedoeld in artikel 7 lid 3 dient
te
geschieden binnen een maand nadat het. bedoerde
besruit aan

het lid is bekend geworden of is medegedeeld.______
5. Na het onherroeperljk worden van een door de bond of
het
gewest uitgesproken royement, is het bestuur
verplicht het

r-idmaatschap van het betreffende lid met
onmiddellijke ingang op te zeggen

6- Beharve ingevar van overrijden wordt een rid
dat heeft
opgezegd geacht nog lid te zijn, zolangr
hij niet heeft vol__.
daan aan zijn greldelijke verpli-chtingen
ten opzichte van
de vereniglng, of zólang enige aangelegenheid
waarbi-j hij
betrokken is nj-et is afgewikketd, de tenuitvoerlegging
van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende
deze
periode kan de betrokkene geen rechten
uitoefenen, met
uit.zondering van het recht om bínnen de gestelde
termi_jn j-n.
beroep te gaan
uvr\H -t. -óu-K5

*.**
-.1' De vereniging kent naast reden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen,
die door
het bestuur als donateurs zijn toegelaten en die
zich je_
gens de vereniging verplj-chten om jaarlijks
een door de
algemene vergaderi_ng vastgestelde bijdrage
te srorten.______
3' Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtlngen
dan die welke hen bij of krachtens de statuten
of regle_
menten zj-jn toegekend of opgelegd.______
4. ne recht.en en verplichtingen van donateurs kunnen
t'e
allen tijde door de vereniging door opzegging worden
be_
eindigd, rnet áien verstande dat de jaarlijkse
bijdrage
voor het lopende boekjaar voor het geheel verschul-diqd
blij fr 5- opzegging namens- de vereniging geschiedt door
het be_
stuur

BESTUUR.

--_----____

Artikel

12.

1 ' a ' Het bestuur bestaat uit tenminste
drie personen die
door de algemene vergadering uit de leden worden gekozen;
bestuursleden moeten meerderjarig en amateur
zijn
b' het aantar bestuursfeden wordt vastgesteld door
de algemene vergadering.______
___:______
2. a. Tot aan de aanvang van de algemene vergadering
kun_

nen door het bestuur of door tenminste tien reden kandida_
ten worden gesteld voor de funktie van bestuurslidr________
b- aan een kandidaatstetting kan het bindend karakter worden ontnomen door een met teruninste twee/derde van
de uitgebrachte stertrnen genomen besruit van de algemene
vergadering; ---r----

' vindt qeen kandidaatstelring praats of besluit de algemene vergadering ovèreenkomstig het onder
b. gesteJ_de om
aan de kandidaatstelling het bindend karakter te
ontnemen,
dan is de algemene vergadering vrij in haar keus.
3' a- ïeder bestuurslid treedt drie jaar na zijn verkiezingaf volgens een door'het bestuur op te maken roosEer
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, _________
b. in een tussentijdse vakature wordt zo mogelijk binnen
zes weken voorzien. wie in een tussentijdse vakaLure is
qekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger
in - -----4' rn zijn eersle bestuursvergadering na een bestuursverkiezing verdeelt het bestuur in onderling overleg de
funkties en steit zíj voor elk bestuurslid diens taak vast _
en doet hiervan, hetzij in het crubblad, hetzij door middel
van een kennisgeving, mededeting aan alle leden
5' reder bestuursrid is tegenover de vereniging gehouden
tot een behoorlijke verwulling van de hem opgedragen taak.
rndien het een aangeregenheid betreft die tot de werkkring
van twee of meer bestuursleden behoort, i-s ieder van
hen
hoofdelijk aanspraketijk tegenover de vereniging, tenzj-j
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
6- De algemene vergadering kan een bestuurslid ars lid van
het bestuur schorsen of onts]aan indien zij daartoe termen
aanwezig acht- Voor een daartoe strekkend besruit is
een
meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen
Een schorsing die nÍet binnen drie maanden gevorgd
wordt
c

door een besruit tot ontsrag, eindigt door het verloop van
die termijn.-----BESTUURSTAAK.

Artikel- 13
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniginS._________
2- rndien het aantal bestuursreden beneden drie is gedaard,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verpricht zo --:spoedig raogelijk een algemene vergadering te beleggen, waar
in de voorziening in de open plaats of de open plaatsen
aan de orde komt
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoorder_ijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
personen of door kommissies waarvan de leden door het.bestuur worden benoemd en ontslagen. Het bestuur kan aan bedoelde personen of kommissies beslissingsbevoegdheid toe_
kennen, in-wetk gevar die personen of kommissies zijn aan
te merken als "orgaan" bedoerd in artiker 3 van deze statuten
BE

STUURSVERGADERÏNGEN .

Artikel 14. 1' Tenzij het bestuur anders bepaart, vergadert het bestuur \'vanneer de voorzitter of twee andere bestuursreden
dit verlangen.
2- Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
indien geen bestuursrid zich tegen deze wijze van besruitvorming verzet en arre bestuursreden aan dezq besluitvorming deelnemen

3' a- Arle.besruiten, daaronder begrepen de besl-uiten als
bedoeld in lid 2 van dit artiker, worden genomen met vorstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen,
mits voor wat -in d.e vergadering genomen besruiten betreft
de meerderheid van de in funktie zijnde bestuursreden aanwezig is;-----b- blanko stemmen worden ar-s niet-uitgebracht aangemerkt.--4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondelj_ng ge_

stemd. tenzij de voorzitter of
een bestuursrid anders

Sen.

-----

wen_

5'a' Het door de voorzitter uitgesproken
oordeel dat het
bestuur een besluit heeft genomen,
is beslissend. Hetzelf_
de getdt voor de inhoud van een genomen
besruit, voorzover
gestend werd over een niet schriftelijk
vastgelegd voor_
stel;
b. wordt echter onmiddeltijk na het
uitspreken van het
onder a. bedoelde oordeel de juistheid
daarvan betwist,
dan wordt zonodig het te nemen
besluit schrj_ftetijk vast_
gelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, indien een be_
stuursr-id dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervalren
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming
6' van het verhanderde in erke vergadering
worden door de
sekretaris of een notulist notulen
gemaakt, die door de
vergadering worden vastgest.erd en goedgekeurd
en ten blijke daarvan door de voorzitter en sekretaris
tekend

worden onder-

YIITEglNwggxPlsING._

Artikel 15. 1. De vereniglng wordt in en buj-ten rechte
vert€rgenwoor_
digd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden, en
wel de voorzitter en de secretaris
tezamen of

één hunner
tezamen met een ander bestuursl-id.______
De penninqrneester ar-leen is
bevoegd krachtens een hem daar_

toe door het bestuur verleende volmacht
betal-ingen en
ontvangsten te verrichten en te
beschikken over sardi van
de bank- en girorekeningen en deswege
kwitantie te verre_
nen. ----2. Het bestuur is, mits met voorafgaande
goedkeuring van
de al'gemene vergadering, bevoegd
tot het srui-ten van overeenkomsten tot. het kopen, vervreemden
of bezwaren van re_
gistergoederen, het sr-uiten van
overeenkomsten waarbij
de

-

vereniging zlch als borg of hoofderijk medeschurdenaar verbi-ndt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstel-ling voor een schul-d van een derde verbi_ndt
3. Bestuursl-eden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdhei-d niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesruit of een
besluit van de algemene vergadering is genomen, waarbij
tot het aangaan van de betrokken rechtshanderi_ng of rechtshandelingen is besloten. overtreding hiervan kan noch ---door, noch aan de vereniging of de wederparti-j worden tegenworpen
REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 16. -----1. a- Het bestuur .is verplicht van de vermogenstoestand
van de vereniging zodanig aantekening te houden dat daaruit te alren tijde haar rechten en verprichtingen kunnen
worden gekend i -------b. Het. bestuur is tevens verplicht jaarlijks binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar een bal-ans en een staat
van de baten en lasten van de vereniging op te maken
2- Het bestuur brengt - behoudens verrenging door de algemene verqadering - bi-nnen zes maanden na afloop van het
boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit
en doet, onder overlegging van d.e nodige bescheiden rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerd bestuur- Bij gebreke hiervan kan, na verloop van
de termijn, ieder l-id deze rekening en verantwoordins in
rechte van het bestuur vorderen
3. a. Tenzij de algemene vergadering op een andere wijze
Ín het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest de
argemene vergadering een kaskomrnissie, bestaande uit twee
leden en een plaatsvervangend rid die geen deel mogen uitmaken van het bestuurt-------b. de reden van de onder a. bedoer-de kommissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en treden volgens een op
te maken rooster af.------

Zíj zLjn aansluitend slechts éérunaal herkiesbaar;_____
c' de kaskommissie onderzoekt de rekening en verantvroording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering
verslag van haar bevindingen uit
4' Degenen die de rekening en verantwoording van
het bestuur onderzoeken, kunnen zich voor rekenj-ng van
de vereniging door een deskundige doen bijstaan- Het bestuur
is
verpricht aan de kommissie arr-e door haar gewenste
intichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas
te tonen en
ínzage van de boeken en bescheiden van de
vereniging te -

qeven

5' De opdracht u-n d" kommissie kan te alren tijde
door
de algemene vergadering worden herroepen, doch
srechts door
de verkiezing van een andere kommissie.______
6. Goed.keuring door de algemene vergadering van
het jaar_
verslag en de rekening en verantwoording strekt
het be_
st.uur tot décharg.e voor alle handelingen voorzover
,
die
uit de jaarstukken blijken._______
7 - Het bestuur is verpricht de
bescheiden als bedoeld in
de leden 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren
ALGEMENE VERGADERÏNGEN.

Artike] 17. -----1 ' Jaarlijks
zal uiterlijk zes maanden na afroop van het
boekjaar een algemene vergfaderi-ng (jaarvergadering)

worden

gehouden

2. De agenda van deze vergaderi_ng bevat ondermeer:_________
a' vaststelring en goedkeuring van de notulen van
algemene wergadering ; ______

de voriqe

b. jaarverslag door de sekretaris;
c. behandeling en vaststelling van de jaarst.ukken;_________
d. vaststelling van de kontributies;_____
e. goedkeuring van de begrotirgr_____
f. voorziening in vakatures;_____
S. rondvraag. ----:--_
3. Voorts worden algemene vergader.ingen gehouden zo
dik_
wijls het bestuur dit wenselijk oordeelt

4. Voorts is het bestuur verplicht tot oproeping van een
algemene vergaderJ_ng op schriftelijk
verzoek, bij aangetekend schrrlven van tenminste een zodanig aantal leden
aIs bevoegd is tot het uitbrengen van een,/tiende gedeelte
van de sternmen, die door alle stemgerechtigde leden in de
algemene vergadering'kunnen worden uitgebracht. Bij het
schrifterijk verzoek moeten de agendapunten worden vermeld.
Het bestuur moet binnen veertien dagen na ontvangst van het
verzoek de algemene vergaderj-ng oproepen, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot die oproepi-ng kunnen overg,aan
met inachtneming van de bepalingen van lj-d 5 van artikel
17. De algemene vergadering als bedoeld in dit lid 4 moet
worden gehouden binnen vi-er weken na de oproeping
5. a. De algemene vergaderingen worden opgeroepen door het
bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste
veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend ; -----b. de oproeping geschiedt in het ctubbfad of middels een
aan al-le leden te zenden schrifterijke kennisgeving, zulks
onder gelijktijdige vermelding van de agenda, of door
mj-ddel van een advertentie in tenminste één, ter plaatse
waar de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen week- óf
dagbi-ad. Geschiedt de oproeping door middel van een advertentie, dan wordt de agenda voor de leden op een daartoe
geschikte pl-aats ter inzage gelegd en wordt daarvan meIding gemaakt j-n de advertentie
TOEGANG EN BESLUITVORMÏNG ALGEMENE VERGADERING. _-_--_
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle Ieden, voorzover zij niet ten tijde van de vergadering wegens overtreding van het bepaalde in artiket 7 lid 1 onder
a. zijn geschorst;-------b. de voorzitter kan tevens toegang verfenen aan andere
dan de onder a, van dit lid bedoelde personen
2. a. Alleen de in lid 1 onder a bedoelde leden, die bij
de aanvang van het boekjaar derleeftijd van zestien jaar

hebben bereikt, zijn stemgerechtigd. Zij brengen ieder
áán

rri i. . -------

cl-om

b. ieder stemgerechtigd Iid is bevoegd zijn stem te doen
uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd ander stemgerechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan twee
stemmen kan uitbrenqen

3. a. Tenzij anders in deze statuten j-s bepaald, worden
meerderheid van uitgebrachte
besluiten genomen r.t
""n
ralÀi^ó

c+êhmón.

g

u9rl-rllglr

,

-------

b. onder meerderheid wordt verstaan meer dan de helft van
de uitgebrachte geldige st.emmen;-------c. als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte
stemmen of stembiljetten die, naar het oordeel van de voorzitter of van het stembureau:
t
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3. onleesbaar zijn i -------4. een persoon niet duidelijk aanwijzeni----5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is, tenzij er een vrije verkiezing is;
6. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatE.efi ; -----

7. meer bevatten dan een duidetijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.------Vorenbedoeld stembureau zal door de voorzitter worden aangewezen uit de ter vergadering aanweziqe leden en zal bestaan uit een door de voorzitter te bepalen aantal personen
doch tenmÍnste twee.

4. All-e sternrningen over zaken geschleden mondeling, over
personen schriftelijk,
tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen
bepaalt of toel-aat.------5. a. Indien bij een stemming over personen bij de eerste
stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemrnen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden. Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerder-

heid van de uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemmÍng plaats over de twee personen, die het hoogste
aantal sterrÍmen hebben verkregen;-------b. heeft slechts één persoon het hoogste aantal stennen
verkregen, dan vind't hersternming plaats over hem en d.egene
die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen.
Zi-jn er meer personen die het op één na hoogste aantal
stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tus,
senstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt
voor de 5.rslsmming;______
c. zowel- bij de tussenstenrming als bij de herstemming(en) i
hij gekozen die de meerderheid van de uitgebrachte geldige
steÍmen heeft verkregen. Staken bij deze sternming de st.emmen, dan beslist het lot
6. Indien de stemrnen staken over een voorstel dat niet de
verkiezing van personen betreft, dan is het verworpen
7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken
oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend..
Wanneer een voorstel niet schriftelijk
is vastgelegd, is
diens oordeel over de inhoud van hetgenomen besluit eveneens beslissend ; -------b, indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeel de juistheid daarvan wordt betwist., dan wordt
zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemrning plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering, of indien de oorspronkelijke stemrning
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit
verlangt. Door deze nieuwe sternming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke sternming
BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 19. -----1. Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten
aan het bestuur of andere organen zijn opgedragen
2. De algemene vergadering kan personen aanwj_jzen en kommissies instellen en aan hen beslissingsbevoegdheid toeken-

-\

----3. De in lid 2 bedoelde personen en komrnissies zijn organen als bedoeld in artikel 3. -----

4en.

LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING

Àrtikel 20.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzit,
ter van het bestuut'. 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 vergarf

ari nc rlaari n z.elf . --------

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
door de sekretaris of een andere door de voorzitLer aangewezen notulist notulen opgemaakt, die in de volgende algemene vergiadering zullen worden vasLgesteld en goedgekeurd
en ten blijke daarvan zullen worden getekend door de voorziLter en de sekretaris.------KOMMISSTES EN REGLEMENTEN.
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Artikel- 27 . -----1. De algemene vergadering kan voor door haar binnen de
girenzen van haar bevoegdheid ingestelde kommissies of door
haar benoemde personen, aan wie zij een speciale taak heeft
opgedragenr' reglementen of instrukties opstellen. Deze
kornmissies of personen kunnen slechts door de algemene vergadering worden opgeheven respektievelijk ontslagen. De
door de algemene vergadering vastgestelde reglementen of
instrukties kunnen alfeen door de algemene vergadering worden gewijzigd of opgeheven
2. De door het bestuur, binnen de grenzen van zijn bevoegdheid ingestelde kornmissies of benoemde personen kunnen alleen door het bestuur worden opgeheven of ontslagen
en de daarbij door het bestuur vastgestelde reglementen
of instrukties kunnen alleen door het bestuur worden gewijzigd of opgeheven. ----3. Reglementen of instrukties mogen njet in strijd zijn
met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch

met de statuten.
STATUTENWIJZIG]NG.

Artikel 22.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een
besluit van de algemene vergadering, waartoe werd opge_
roepen met de mededeling, dat al-daar wijzi-ging van de
statuten zal worden voorglesteld.

2. Zíj, 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 wij_
ziging 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._____:______
3' a' Een besruit tot statutenwijziging behoeft tenminsLe
twee,/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste twee/derde van de stemgerechtigde reden
aanwezig of vertegenwoordigd is. ïndien geen twee/derde
van de stemgerechtigde r-eden aanwezig of vertegenwoordigd
is, worclt binnen vier weken daarna een tweede vergadering
opgeroepen en gehouden waarin over het voorster, zoals
dat j-n de vorige vergadering aan de orde is geweesE, onge_
acht het aantar- aanwezige of vertegenwoordigde stemgerecht-,
tigde leden, een beslui_t kan worden gienomen, mits met een
meerderhei-d van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
geldige stemmen
b' Een besruit tot statutenwijziging behoeft bovendien
voorafgaande goedkeuring van het bondsbestuur, zolanq de
vereniging lid van de bond j_s
4- a- Een st,atutenwijziging treedt niet in werking dan nadat voldaan is aan het in r-id 3 onder b. bepaarde en van
de statutenwijziging een notarië1e akte is opgemaakt. Van
dit tijdstip wordt schriftelijk rnededeling gedaan aan
de feden. -------b. reder bestuursrid is afzonderrijk tot het doen verliiden van deze akte bevoegd

ONTBINDING EN VEREFFENING;---

Artikel 23. :-------1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met tenminste dri-e/vierde Van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen in een vergadering waarin tenmj_nste twee/derde
van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd
i-s. -----2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikei_ 22 is van
overeenkomst.ige toepassinS. ------3 - rndien bij het besluit tot ontbinding gleen vereffenaars
zijn aangewezen, dan geschiedt de vereffeninq door het bestuur
4. Een eventueel batig saido za1 niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn,
maar aan een alsdan door de algemene vergadering aan te
wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de sportbeoefening door het Nederlandse volk te bevorderen.
5. Na de ontbinding bfijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodi-g is. Gedurende de vereffenj-ng blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voorzover mogelijk van kracht. In
stukken en aankondigingen die van de vereniging ui-tgaan
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in
l-ikwidatie". -----OVERGANGSBEPALING.

Bij het in werking treden van deze statuten, zuJ-len de
tirans nog bestaande reglementen van de verenigj-ng van
kracht blijven, totdat zij door nieuwe reglementen zijn
vervanqen, zulks met inachtneming van de bepalingen, dat
de reglementen niet in strijd mogen zj-jn met de wet en/of
,leze stat.uten. :r-----De comparant is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Heerenveen op de datum in het hoofd dezer akte gemeld.-----Na zakelj-jke opgave van de inhoud van deze akte aan de com-

\

parant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen en op de volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend
ïl Riil qne.
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