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STATUTEN VAN EEN VERENIGING

mr' Maria Johanna op vierentwintig februari tweeduizend elf verschenen voor mij,
--------

gemeente Vlissingen:
Éàtronetta HeuvelmanS, notaris gevestigd in de
geboren te Maastricht op ---de heer Hubertus Johanne! Antonius Coene.n,
van rijbewijs nummer
twaalf juni negentienhonderd zesendertig, houder
-------g334281810, aftàgeven te Middelburg op t-waalf april tweeduizend zes'
Gillian
gehuwd met mevrouw
wonende te +SSi Vp Middelburg, Meéstoof 101,
Anne Straw
vierentwintig januari .------de heer cornelis vreeke, geboren te Domburg op
nummer NM8KH20H9' -negentienhonOéiO@-v"èrtig, trouOer van paspoort
januari tweeduizend zeven'
,f-gfuuu"n te tvtiOOet'Urtg op tweeëntwintig
gehuwd met mevrouw ---*---wonende te 4337 gc N/idoetuurg, Duunmede 33,
----------Eugenie Francisca van Riel,
te Goes op ----------gebore,n
Drgnkerq,
Jozias
3. Jàïà"r Hubrecht Alexander
houder van -------------iàvenentwintig februari negentienhond_erd vierendertig,
te Middelburg op
afgegeven
Nederlandse identitàitskaaï1 nummer lGD39P7L2,
-------Middelburg,
CP
elf februari tweeduizend negen, wonende te 4332
van -Gerardina
Hendrika
watersniph of 29,gehuwd met mevrouw wilhelmina
Moort,
---Vincentius Anthony Hardefnan, geboren te Tilburg op

1.

2.
'

à"

Gerardus
à'ntJ,ninegentienhonderdzesenveertig,houdervan.rijbewijsnummer
j.uli tweeduizend tien' -4261624705, afgegeven te Middelburg óp zesentwintig
gehuwd met mevrouw Tinie -wonende te 433ZpL ViOàetUurg, Vinlienhof 50,
van Rotten
op zes
5. de heer Dingenus van Gor-sel, geboren te sint-Maartensdijk
paspoort nummer
sàptemuer íegentifrnonOerd veertig, houder van
negen,
december.tweeduizend
drie
op
NËep+gfZO, àfgegeven te Middelburg
-------mevrouw
met
gehuwd
wonende te 43í7 Én frllOOetnurg, Duunmede 26,
Jacoba Jozina Franke.
De comparanten verklaarden: -----------

4.

n"à1.

--------achtenzestig' De statuten
de vereniging ls opgericht op tien mein.egentienhonderd
van de algemene
besluit
Bij
zijn nog ni"tópg"nómen in een notariële akte.
tien is besloten -tweeduizend
ledenvergadering van de vereniging van vijf oktober
Vervolgens akte'
notariële
de statuten van de veràniglng tiOJen opnèmen in een
veertien --van
de.vereniging
È-oi; oestuit van de atgemËné ledenvergadering van
wijziging van de statuten' ---december tweeduizerid tien besloten over te gaan tot
wordt aan deze akte gehecht' Een uittreksel uit de notulen van die vergadeíngen
------De statuten luiden thans zoals hierna omschreven'

INLEIDING

NAAM EN ZETEL
Artikel 1

De vereniging draagt de naam:
en is gevestigd te Middelburg

BiljaÉvereniging Middelburg

DOEL ----Artikel 2
t. Oe vereniging heeft ten doel het bevorderen van het biljartspel voor iedereen die belangstelling heeft.
2^ Zij tracht dit doel te bereiken door: ------a. het spelen van oefenwedstrijden;
b. het spelen van onderlinge wedstrijden; -----c. het spelen van kampioenswedstrijden; -----d. het deelnemen aan wedstrijden tegen andere verenigingen. ----------DUUR
Artikel 3
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------LIDMAATSCHAP
Artikel 4
---1. D" ,"reniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten of in-----genomen
besluiten
of
krachtens deze statuten vastgestelde reglementen
sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de ereleden
begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en ---door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. -------lngeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering -----alsnog tot toelating besluiten.
3. Ereleàen zijn zi) die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
hebben aanvaard.
--------------Artikel 5
of
voor
overdracht
vatbaar
niet
Het tiOrnratschap is persoonlijk en mitsdien
overgang.
Artikel 6
1. Het lidmaatschap eindigt: --:---------a. door het overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. bij niet akkoord gaan door het lid met een tussentijdse contributie
verhoging, mits het lid dit kenbaar maakt binnen één maand nadat ;;'---.contributieverhoging aan het lid bekend is geworden. ---------d. door opzegging door de vereniging; --------e. door ontzetting. -----Z. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan door het lid geschieden, mits
scfrriftetijt en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier
weken. Het lidmaatschap eindigt dan tegen het einde van de maand volgende
op de maand van opzegging. -------Niettemin is onmiddelliike beëindiging van het lidmaatschap door opzegging -mogelijk:
-indien
redelijkenruijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten --a.
de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is -------

b^ binnen een maand nadat een besluit waarbij

c.
3.

4.

geworden of medegedeeld; ----l--------meegedeeld tot omzetting binnen een maand"nadat een lid een besluit is

vandeverenigingineenandererechtsvormoftotfusie.
door
tijdig heeft plaatsgehad,.loopt het lidmaatschap
op="gglng"nlet
lndien
"maand-volgende
-:--1.------op de maand van opzegging'
einde uun"ó"
tot het ""n
óe vereniging kan eveneens slechts ---door
Opzegging uan r'Àiliomaatschàp
volgende op de maand -geschieden met iÀgang van het-einde van de màand
íraarln de opzegging heeft plaatsgevonden'
en met inachtneming van
De opzegging gË"ttËi"it Ooot het-bestuur, schriftelijk
maand' Opzegging van het ---------een opzeggingli"Àiin van ten minste één
plaatsvinden wanneer
lidmaatsJhàp door dó vereniging kan slechts
worden het lidmaatschap te kan
gevergd
redelijkenruils van Oà verenigi-ng-niet
laten voortduren.
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap nog
lndien u"n op=ugging niet tijdig heeft
één maand door. -----uitgesproken wanneer een Ontzetting uit Àet lidmaatschap kan alleen worden
lidinstrijdmetdestatuten,reglementenofbesluitenVandevereniging-----.-.de -in hèt gevat dat, ondanks betalingsherinnering,

handelt, zoals ondermeer
het lid de ----------jaarlijkse uijoróe niet of niet tijdig wordt betaald of wanneer
vereÀiging op onredelijke wijze benadeelt'
het betrokken lid ten spoedigste
De ontzetti"g ;;;Ëàt oooï het bestuur, dat
stelt' De betrokkene is -----van het besluit, met opgave van redenen in kennis
van de kennisgeving in beroep te --bevoegd binnen een màand na ontvangst
gaan b-ij de algemene vergadering' -------het beroep is het lid geschorst' --Gedurende de beroepstermijn en hangende
besluiten door een
De algemen" uàigààliing Xàn slechtJtot ontzetting
mssrflsrheid van ten minste -----daartoe strekkend besluit, genomen met een
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen
van een ,,??.n.d eindigt, blijft ------5. wanneer r,"t iiorruischap in-de toop
het lid verschuldigd. -----desniettemtn là oÍJràgu uoor die maand door
met de statuten, reglementen of --Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd
op onredelijke wijze benadeelt' --besluiten uun J" vàreniging of de vereniging
periode van maximaal zes (6) schorsen ,ooà"n Oooirrei bestuur te oépàten
bij de algemene -------:-------maanden. Tegen de schorsing-is beroep mogelijk
van o'rereenkomstlge
vergadering Éàt in lid 4 UepaàtOe aang'aandé'beroep'is
toeIassing. -----------DONATEURS
tut'kel , -oonateurszijnzij,diedoorhetbestuuralszodanigzijntoegelaten.-------.-l--.-----.sàhriftelijke opzegging te doen ---Het bestuur is bevoegd het donateurschap door
eindigen.
een geldelijke bijdrage te -------Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging
àlgemene vergadering wordt -----verlenen, waarvan de mlnimale omvang door àe
GEL"DMIDDELEN

Artikel I de. jaarlijkse bijdragen van de 1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uitlegaten,
schenkingen en andere
O" Oónateurs]"È'.t"lling.n'
gewone leden
"n
inkomsten.
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welk bedrag wordt
leder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd,
----------:----------vastgàsteld door de algemene vergadering'
uitdrukkelijk bepaalt dat -Behoudens tret geval iat de algeniene veigadering
zijn zij daarvan
ook de ere-ledei uor"ng"r"tOé Oiidrageplicht hebben,
vrijgesteld.
BESTUUR
nrtif<ef g
natuurliike
bestaat uit ten minste drie en ten hoogste zeven
1. Het bestuur

2.

'personen,dieuithunmiddeneenvoorzitter,eensecretariseneen

2.
3.
4.

s.
6.

penningmeester aanwijzen' -----benoemd uit de ----De bestuursleden *ord"n door de algemene vergadering
leden van de vereniging'
vast.
De algemen" ,"rgrà"ring stelt het aantal bestuursleden
door de --------redenen
van
opgaaf
onder
Bestuursleo"n t rïn"n tJatten tiide
Terzake van schorsing
algemene vergadering worden geschorst en óntslagen.
van ---------meerderheid
een
ofïntstag bes-Íuit de algemene vergadering met
twee/derde van de uitgebrachte stemmen
algemene vergaderíng --lndien ingeval van sch-orsing van een bestuurslid de
heeft besloten, eindigt de ---niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag
gelegenheid gesteld zich in
schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in àe
zich daarbij door een -----de algemene vergadering te verantwoorden en kan
raadsman doen bijstaan' --------ledenvergadering vast te -Bestuursleoen woiOen benoemd voor een door de
een door he\ bestuur op te
stellen periode- De bestuursleden treden aÍ vo\gens
bestuurslid is onmiddellijk -maken rooster; een volgens het rooster aftredend
herbenoem baar. ------voorzien' Een niet voltallig
ln bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk
bestuur blijft bestuursbevoegd'

1.
2.

3.

Het bestuur kan' tot
Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging'
eventueel
een
aan
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren
dagelijks bestuur.
bepaalde' mede bevoegd
Het bestuur islË"nouoens het in lid 3 van dit artikel
tot verkrijging, vervreemding
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten
van overeenkomsten -aangaan
het
of bezwaring urn ,ài.Ërgoederen en tot
verbindt' --waarbij o" ,"óig.ï zicÈals borg of hoofdelijk medeschuldenaar
een schuld
voor
zich voor een derde sterk maakt o"f zich tot zekerheidsstelling
van een ander verbindt'
vergadering voor
Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene
hiervoor in lid 2 omschreven'
besluiten tot het aangaan ,rn ou"rà"nkomsten,
kan de vereniging terzake van deze
Zonder uoorràiaàgóedkeuring
"n'ret
rechtsgeto g wo rden vertegenwoord igd.
rechtshander ngàn
i

i

t.rtetoestuurvertegenwoordigtdevereniging.--.-.-

2.

3.

toe aan
De vertegen*oàtà,gingsbevóegdheid komt mede

de^voorllÏI"-

wel de secretarls ------tezamenhet de secreïaris of dL penningmeester, dan
tezamen met de Penningmeester'
of meer bestuursleden alsook aan
Het bestuur kan volmacht verlenen aan één
van die volmacht te -------------anderen, om de vereniging binnen de grenzen
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vertegenwoordigen.
DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel '12
Oe atgemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging
statutair is gevestigd
Artikel '13
t. foàgang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn,
alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de algemene
vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot -------schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. -----2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. leder van -hen hèeft één stem. leder die stemgerechtigd is, kan aan een andere
stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
Een Jtemgerèchtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde
optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering -----stemgerechtigd zijn, ook al ziln zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met --voorkennis van het bestuur genomen, de zelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. ----------4. Dè voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ---------vergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere ---------meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het -----voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan -----beslist het lot. lndien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door
niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na -----------tussenstemming. ----Artikel 14
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens ------

afwezigheid,doorhetoudsteàanwezigebestuurslid
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar ---

2.

3.

leiding.
Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent
de uitslag van een stemming, is beslissend. ----------Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd ----gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien 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. -------Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden ----door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon
Deze notulen worden in de zelfde of in de eerstvolgende algemene --------------
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vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de
secretaris van die vergadering ondertekend' -------Artikel 15 ------------. .------T. Het -.Ooekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
gehouden en wel binnen
Jaarlijks wordt ten minste eén àtgemene vergadering
van deze ---zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging
brengt
termijn door de algemene vergadering. ln deze algemene vergadering
en ---vereniging
in
de
zaken
gang
van
het bestuur zijn jaàrverslag uiiover de
lasten
en
baten
van
over het g"ro"rà" beleid. Éet legt de balans en de staat
---.-------met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.
ontbreekt de ------Deze stukk"n *oà"n Jndertekend door de bestuursleden;
onder opgave van
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan
redenen melding gemaakt.
vorige lid aan de
omtrent d"e-getrouwheid van de stukken bedoeld in het
Wordt
2.
van een ------afkomstig
algemene vergade-ring niet overgelegd een verklaring
dan -Wetboek,
accountant als bedoeld in artikel z:eÓ3 lid 1 van het Burgerlijk
-minste
van ten
benoemt Ae atgàmene vergadering, jaarliiks, een commissie
twee leden die-geen deel van het bestuur mogen uitmaken'
één maand voor de 3. Het bestuur ooJt de in lid 1 bedoelde stukken ten minste
gehouden waarin deze ----'dag waarop oe àlgemene vergade ring zal worden
,riÍ"n worden beÈandeld, toekomen aan de commissie
algemene
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de
vergadering verslag van haar bevindingen uit' -----ten behoeve van haar onderzoek -4. Het bestuur is verpÏcht aan de commissieverschaffen,.
haar desgewenst de kas
alle door haar gevraagde inlichtingen te
der vereniging
en de waarden"te tonén, en inzagó in de boeken en bescheiden
te geven.
bijzondere --------l------s. veigt dit onderzoek naar het oordeel der commissie
de vereniging door -boekhoudkundige kennis, dan kan zijzich op kosten van
een deskundige doen bijstaan'
Artikel 16 vorige artikel, worden
1.Nr*t de algemene vergadering bedoeld in het het
bestuur zo dikwijls het dit -algemene vergaderingen UileeÀgeroepèn door
wenselijk oordeelt.
aantal leden als bevoegd is
2. op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
in een voltallige -tot het ultbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen
van een -algemene verladering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen
termijn van niet langer dan vier weken na ------algemene veriaderini op
"*n
indiening van het verzoek.
gevolg wordt gegeven, --lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
vergadering
kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene
overgaan.Deverzoekerskunnenul.dunanderendanbestuursledenbelasten
--------met àe leiding der vergadering en het opstellen der notulen'
schriftelijke
door
geschiedt
3. De bijeenro"óing der àlgemene vergadering
van ten minste zeven --medédeling ,r'id" steÀgerechtigden op een termijn
dagen.
Bijdeoproepingwordendetebehandelenondenruerpenvermeld
algemene vergadering -----------4. lndien gu"n ..Èriftelijke bijeenroeping van de
-plaatsvind, kan de algemene vergadèring niettemin rechtsgeldige besluiten
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nemen, mits ten minste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal ----stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht en geen ---van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet'
lndien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere dan
de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgéldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechligd is tot het uitbrengen in die vergadering van één/tiende gedeelte der
stemmen zich daartegen verzet
Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluitvorming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op de agenda werden vermeld.
STATUÏENWIJZIGING
Artikel 17
f . tnl,l=,ging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de --atgemeÀe vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ----.-----2. Zij, aie àe oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een ---voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen ---voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de ----------voorgestelàe wijzigiÀg woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte ----ptaaÉ voor de tóOón ier inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de
vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts -*-worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen
4. De statutènwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is

opgemaakt. --------ledèr van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen -.

verlijden.
Het-bepaalde in de leden 1 en2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of ----------vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene -------stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals ---deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer
van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister' ---------ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
t Èét bepaalde in artikel 17 leden 1 , 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de
verenrgrng.
2.
De algémène vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de ---bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in ---------overeenstemming met het doel van de vereniging' -------De vereffening geschiedt door het bestuur
3.
Na de ontbind-ing blijft de vereniging voortbestaan voor zovil dit tot vereffening
4.
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen -

S.
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van de statuten zoveel mogelijk van kracht'
uitgaan, moeten aan haar
ln stukken en aankondiginlendie van de vereniging

naamWordentoegevoegddewoorden,inliquidatie,.-----..

S.DevereniginghoudtoptebestaanophettijdstipWaaropgeenaanhaar,danaanwezig zijn. De -----.:, -----wel aan o" u"r"íËnaàfts;, bekende baten meer
6 van artikel 17

6.

aan het in lid
vereffenaar(.) i;;ii;ruàí ou beëindiging opgave
vermelde register.
vereniging moeten worden
De boeken en bËscheiden van de ontbonden
van de vereffening' Bewaarder is -bewaard gedurende zeven jaren na afloop
-"---ààg"n" díe door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.

nrcLÈurrurEru

À-ttika-f g reglementen vaststellen en --------1. De algemene vergadering kan een of meer
gurugeÉ waarin door deze statuten niet
wijzigen, waarin onderuuerpen worden
of'niét volledig wordt voorzien'
met de wet of -2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn
met deie statuten.
wijziging van een reglement is het bepaalde
3. Op besluiten toivàststelling en totovereenkomstige
toepassing
in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van
Slot -------De-verschenen personen zijn mij bekend
Vlissingen op de datum die in de
Deze akte is als minuut-akte opgemaakt te
;;;À"i van deze akte is vermeld'
aan de verschenen personen h.'d -------Nadat ik de inhouo van deze akte zakelijk
dalziivan de inhoud van deze akte
opgegeven, hebben àurun eenparig ràr't taaro
voorlezing daarvan geen prrjs stellen' ---hebben kennis g"noÀL;àn op'vollédige
door de verschenen personen en Vervolgens is Oeze at<te na beperkte vóorlezing
mij ondertekend.

(Volgtondertekeningdoordeverschenenpersonenendenotaris)
VOOR AFSCHRIFT
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