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Heden, de derde december negenti.enhonderd vier en tachtig, is voor
mij, nr. Hel.chior Joannes Virginia Kloeck, notaris ter stan@Iaats
Heemstede, verschenen
de heer Petrus Jacobus
r"reg ?6 (2101 AE), geha
vijftig, te dezen hande
te Haarlem gevesti,gde

"HOLLÀNI!-:" en als schrif
de heer HEN§EH JÀN

§choondenoerd, wonende te Heemstede, Brbnstee-
reo op aestien januari negentienhonderd Ees eR
lend in zijn hoedanigheid van secretaris van de

vireniging: :I(ÀïTIoLIEKE ëÏL-ETIEIffERENIGthIÉ
telijk lasthebber vanr

R0ELF§E!{À, t+onende

ten de koninklijhe goedkeurÍnE r*erd verkre-
t van vier juri negentienhonderd negen Èn
te wijaigen, dat sij rnet ingang van de dag

Bloemendaal, BurgemeesÈer den Ïexlaan 52 (2111
twintig oktober negentienhonderd uës en dert,ig

te Àerdenhout, gemeente
CE), geboren op vijf en

die deze last en voLnacht verstrekte in zijn hoedanigheid van voor-
zitter van gemelde vereniEing en teaamen met de comparant de vereni-
ging conform artikel I harer statuten rechtsgeldiE vertegenvoord:igt;

I blijkende van gemelde lastgeving uit Éen snderhandse akte van
I volmacht, welke* - §a vooraf ecnform de wet voor echt te zijn
lerkend.aandezemfuluutaktezaI!,ordengehecht@

De comparant verhl,aart:
- - dat de algemene ledenvergadering van genoemde verenigi.ng, gehouden
op aeventien november nÉEentienhonderd een en tachtig en dertig novem-
ber negentienhonderd tuee en tachtig,.met algemene steÍunen heeft
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen, van nelke beslui-
ten blijht uit de aan deae akte gehechte notulen van die vergaderingen
ea op veLke besluiten de goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse
Àtletiek Unie en de Nederlandse Katholieke Sportfederatie is verkregen
blijkens brieven dedato een en twintig september negentienhonderd drie
ën t,achtig respectievelijk dert,ien juti negentienhonderd vi€r en
tachtig, van uelhe bríeven eopieën aan deae akte zijn gehecht
De conparant, handelend a1s gemel.d, verkldart ter uitvoering van
gemeld* besluiten van de algemene vergadering bij deze de statuten van
de door hem verteEeneoordigde en rechtspersoonlijkheid bezittende
vereniging, op welke statu
gen bij Íeoninklijk Eeslui
zestig nr:mrer 64, aodanig
na heden luiden als volgt:

rlTUÏElf
ÀIl §!'I ZETEL

kel 1:
De vereniginE is genaamd: ÍKÀrH0tIEl(E ÀTIETIEKV$Jï.ENIGING HOLLÀI{D",
en is opgericht op tree mei negentlenhonderd vijf eu tr+intig. Zij
De vereniging bealt volledige rechtsbevoegdheid"
De vereniEing is ingeschreven Ín het verenigi.ngenregister,' dat
gehouden wordt bij de'Kamer van l(oophandel en Fabrieken te Haàr-
lem (Verenigingsnumrner 5945?9i "

Àrtikel. 2:
1§ aangegaan
loopt van één

voor onbepaalde tijd,
'oktober tot en met

Ï-TDe vereniging
2- lHet boekjaar dertig september-
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Àrtikel 3
DOEI E},i }fTDDELE}I

doel:
en het bevo rderen van de atletieksport;
de recreatieve beoefening van de atle-
Ieeftijden, ',raarbij de nadruk ligt op

doeL ondetr meer te bereÍken overee$-
de Koninklijke Nederlandee Àtletiek
met K.N.À.U. ) en van de l,lederlandse
(hierna ook aangeduid a1s N.K.S.)-
]"EDEI-I

naluur}ijke pèrsonen, die als lid door het bestuurl
zijn loegelaten
Mi-ndarjarigen en handelingsonbekr+ame meerderjarigen dienen
schriftelijke toesfemrning van hun wettelijke vertegenwoordiger
overleggen.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op veraoek van de
betrokhene alsnog door de eerstvolgende algemene ledenvergadering
tot toelating worden besloten

kan de aigemene ledenvergadering eeit
verdiensten voor de vereniging tot

hebben dezelfde rechten als andere

Personen d1e lid van de vereniging wenseh te worden, moeLen het
verzoek daartoe aan de secretarts dssn. - - --
ltet lidmaatschap vangt aan op {e dag uaarop de secretaris de aan'
vrager van het Li&naaÈschap frdèft bericht dat hij als lid in de
ledenlijst van de vereniging is íngeschreven.

YERPLICÏTIIIGEN

nastrevEn vËrn een
De vereniging tracht dit
komstig de bepalingen van
Unie (hi.erna ooh aangeduid
Katholieke Sportf,ederatie

Àrtikel 4:-
i:_@n zijn die

een
te

op voorstel vau het bestuur
Iid ïegens zija bijaondere
erelíd benoemen. Ereleden

Àrtikel 5:
DËT;Aen aijn verplichL:

de staÈuten ën reglementen van de verenigíng
va:r het bestuur, de algemene ledenvergadering

Àrtikel 6:-
i:-Ta. lrn het

aLsmede de besluiEen
of een ander orgaan'r*'

van de vereniging,' ttà te leven;! e- 
"--Y--5de statuten en reglementen van de K"N.à.U., de besluiten van één

toepasainE zijnde spelreEels navan haar orgÍrnen, alsmede de van
te leven:
de belangen van de verenigíng, de K.N.A.U. en N.l(.S. in het' al'ge-
rneen niet te schaden;
de overige verpliehtingen, r*elke de vereníging of de K.IS.A.U.
nailn var haar leden aangaat of relke uit het li&naatschaP van
vereniging of van de K.N.A.U" voortvloeÍen, te aanvaarden en
te komen;
behalve de in deze statuten de aan de leden, na voorafgaande toe-
stenrming van de aLgemene ledenvergadering opgelegde verplich-
tingen, na te leven

?RÀFFEN

}.T
de
na

algemeen is strafbaar. aadaniq handelen of nalaten.
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dat, in strijd is met
van de vereniging of

de statuten en/of besluiten van organen
ïa*tdoor de belangen van de vereniging

uorden geschaad-' '
iàout" ial strafbaar zijn, aodanig handelen of nalaten, dat

de statuten, reg!.ementen
R.N-À.U. of uaardoor deln strijd is met'de bePalinqen van

enlof'bisluiten van organen van de

ili;Ë-;;;;; x.r-e-t- in het areeSeel-T:d"1,:tiï1:lf;
*". iïïi,iï=ï"'f,*oïïa'Jà,' i'i;;i 11n overtredinsen, als bedoeld

i"-tut eerste lid" d; volgendà straffen op te l"eggenr-
- berisping;

een ichorsing lran ten hoogste-voor cle dury. y"" lÏ:-l::nP:' worden
worden&Ë;: " ïlïËi"-ïaï'4"-JËii"au 9"t :-': -r'-u--n-*^'-:l'"rst 

is'
;:=;;';;t -r-iamails"nàp ïe rbonden rechten ontzeqd'
Ë:y:#rï=il";iï;;r-ï"Iaà" "iieusproh'"n 

mnneer i-: l:Í *. l:lïl:-
il' ïï;; i.*' "ï;ïl;' *i ;; ! tuiu É*1,. i. slT: :.-: -:ït; : -o:: 

tï1:::
;;"ï;;J;; ;;ï; verenisins handel't' o!-9: ::ï:ii:T?,ïl-":ï:;Ilïiïi3"ï;ïr;ï-;;a"uii, ï"n wel na soÍnmatie naratis brijrt zijn
contributl.e te voldoen
Nadat het bestu"r-ïot-royemenr heef't besloLen, uordt 1"r_§l:3l:
ken tid ren spoedi;;;.'Éóti-rieJel van eèn aangetekend uchrijven
vaa het besluit Eet àpgave vËn ae reden(en) in kennis gesteld'- De

Ëïr;il-;;- i" -b*à*f,a=Ïi*u" één maand na ontvans§t van deze

;;;i,n!;i"q ," beràep r.e gaat bij de Corunissie van Beroep -

Gedurende de U".oïiul"ï*il" Ën hanginde heb b*roeP. is het lid
geschorst. De Coruniss.ie vin Seroep 

-han het royement beve§tigen,
omzettenileens"frot"tttgvantenhoogstezeEmaandenofver-
nietigen
Ë:=ï"'=;';;E + g"*.*du coruoissie van. Beroep P-1it1t-t--",:^3t::
il- #-'§iieï i"àö";;ik; uàoi * *n te rmi j n va; -llt: - 

i l::,i:ïï^::Ïilffi ;l* ï;à;"";;;h*; i;í s*Lo'*' r+ordel'. .!li " :':*i, *': :: :i1l"af via een door aïïió.rn'er,"* l.dur,t ergadering. te bepalel 1oost11t
ià.'iïo*ï; J"h"p ;;rrï - 

Airm, i s s i e 
. 
van BeroeP 

- 

1 :, :1":::ti P: ::-?: :§ïeË"ï:;;ï'ffi"'.ï; ï ;i:ï;I::lg:lg"-Y::l::*o.n ven de ccranis-

;;';.;";;roef zijn voor alle partijen bindend'
GELDHIDDELEN

Àrtihel ?:
Ëï-eiffi-rddelen van de vereniging be§taan
- càntributie van de leden;

ontvangsten uit wedstrijden
de biJàragen van begrrnstigers;
andere i*komsten-

CONTRIBUTIE

Artikel8: - ' "
fffi"aJzijn jaarlijks gehouden 

- 
tot het b.etlren Y,1-1-":1-:::-

tiiU,uii", -aÍ. óoor í* aígemene ledenvergadering wordt vastge*

steld. Zij kunneoï"*iiou iï cateqorie6n vàrden ingedeeld die een

verschilLendebijdragebetal€$''" - -"'
wasneer het riami"tict "l' in a" loop van her boekj""r :li*?l:
;iÏil;- ni"itu*1n"a*-"""ï.i-butie vsor het gehele jaar verschul-
diqd.

"q
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Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contri-butie
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeel-
telijke ontheffing van de plicht lot hel betalen van contri-butie
te,verlenen.

EI !'ÍDE L]D}IÀÀT§ C}tÀP

rtikel
Heali&naatschap eindigt
- orrerlijden van het lid;
- opzegging rran het lid;-
- opzegging namens de vereniging;
- royement als be
Opzeggirrg van het,

doeld il artikel 6 lid 4.
Ii&naatschap door het IÍd of, door de verenigÍng

hieden tegen het einde ven het boehjaar en meL
Ëerï öpEÈggiagstermijn van vier wehen. Echler kan
oruniitoeÍiíjË worden beëindigd, indien van het-

Iid redelijkerwijs niet gevergd kan vorden het li&naatschap te
latenvoortdure[. - <
fuzegging nàmenE de vereniging kan door het hestuur geschieden,
uànnàèr Àen lid heeft opgehouden aan de in deae statuten vermel'de
vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of vanneer hij aijn
verplichtíngen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer van de

veràniging redelijkeruijs níet gevergd kan worden het li&naat-

Een lid. kan binnen Één maand. nadat hem een besluit waarbij de
uerplichtingen. van de Leden zijn vèrztraard is bekend gieworden of
is nedegedeeld, door opzegging van ziJn Ii&naatschap de toepasse-
Iijkhèid van het besluit te zÍjnen opzichte uitsluiten
Eeir opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2, doet het lid-
maatsihap eindigen op het vroeE§t toegelaten liJdstip, volgende
op de datum uaartegen was cPgezegd

IlGER§
t,ikel 10:

zÍjn die natuurlijke- af reehtspersonen. die door
zijn toegelaten en die zich jegens. de vereniging ver-\-

plichten om jaarlijks een door het bestuur vfl§1ge§te}de bijdrage
te storten.

kan slechts gesc
inachtneming van
het Iiduraatschap

Begurstígers hebben
die, velke hun bij

rechten en verpllchtingen dan
de statuten aijn toegekend of

geen andere
of krachtens

opgelegd.- - - -
Ui- rechten. en verptichtingen van begunstígers kunnen te al-Ien
tijde wederzijds door opzegging uorden beËindigd, behoudens dat
de Jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
verschuldigd bfijft
opzegging namens de vereniging gesehi€d,t door het bestuur

BESTIII'R

meerderjarige personen, te
en een pennÍngmeestetr, die
de leden in functie worden

ikel

wordt, vastgesteld door de
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Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of
door tenminste drie leden-
Aan een kandidaarstelling kan een bindend karakter worden
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de uitge-
brachte ststrmen genomen besluit van de *lgemene ledenverga-
dering.
In een tussentijdse vacature yordt door het bestuur voor-
zieno indien mogelijk.

fn aijn eerste bestuursvergadering na de verkieaing stelt het
nieut* gekozen bestuur - ia onderling overleg.- voor elk bestuurs-
Lid diens'taak vast en doet hiervan hetzi.j in het cluborgaan,
hetzij míddels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan
alle leden.
ledere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een be-
hoarlijke vennrlling van de hem opgedragen tàak. Indien het een -aangelegenlteid betreft, die tot. de werkkring van twee of neer be-
stuurslèdÉn behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprikelijk,
tenzi.j hij heui'ijsl dat de tekorthoming niet aan hem te wijten is

t nalatig is geueest ín het tref,fen van maatregelen
daarvan af le +renden.

ïeder bestuurslid treedt uiterlíjk drie jaar na giJn verkiezing
af, volgens een door het bestuur op te maken rooster- Àftredendà
bestuursleden aijn terstond herkieebaar. ïÍie in een tussentijdse
vacature is qehoaen, neemt op heE roester de plaats van zijn
vaorganEer in-
Da algemene Iedenvergadering kan een bestuursli.d schorsen of

en dat lrij nie
om de gevolgen

ontsl
beslu
derde

aan. indien Bij daartoe termen aanweziE acht. Voor een
it daartoe ítÉ een meerderheid vereist van tenminste twee/
van de uitgebrachte stemmen.

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd r*ordt door
een besluit tot cntslag. eindigt door het verloop van die ter-
mijn.
HeÈ bestuurslidmaatschap eindigt voorts door :* het einrligen van het 1i&naatschap;--
- bedanken als bestuursLid

BESLUXI\IORI.IINC VÀI'I HE? BESTtruR
Àrtikel 12:

iltet door de vooraitter uitgesproken oordeel, dat.het bestuur een
besluit heeft genomen, is beslissend
lletzelfde geldt yoer de inhoud van een genomÈn besluÍt, voorzover
gestemd werd over e€n niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
Hordl echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige
lid bedoelde oordeel de juistbeicl daarvao betl+ist, dan r-ordt hét
te nemen besluiL schriftelijk vastgelegd en vindt een níeuwe
stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deae
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronke-
Iijke stemrning.
over e1k voorstel uordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenziJ
de voorzítter of een bestuurslld anders wenst.
Van het verhandelde in elke vergadering uorden door de secretaris
of een door het bestuur aangei.reaen persoon nolulen gemaakt, die

I"

e.

3.

4-

i, +. ,,
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de eerstvolgende
'rorden vastgeLegd"

bestuursvergadering door het bestuur dienen

ÀÀK EI{ 8§VOEGDHEID VÀN HET BE5TUUR
ti eLl

Be de beperkingen volgens de statutèn, is het bèstuur
belast met het besturen. van de vereniginE
Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft
het bestuur bevoegd. Het Ís echter verplicht zo spoedig mogelijk
eèh algemene ledenverEadering te beleggen llaarin de voorziening
in de open plaats(en) aan de orde komt.
Het bestuur is bevoagd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde
'onderdelen'van haar taak te doen uitvoeren daor comnissies, die
door het bestuur uorden benoernd
Het bestuur is, mj.ts met goedkeuring vën de algemene }edenver-,
gadering, bevoegd tst het sluiten van overeenkomsten tot het -kopen, vervreemden of beai{aren van registergoederen, het.sluiten
van overeenkomsEen waarbij de vereniging zich als borg of hoofde-
Iijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maàkt,
of zieh tot zekerheidst,ellinq voor een sciruld van een derde
verbindt, alsmede het aangaan vën leningen. Op het ontbreken van
deae 'goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden
gedaan -

ltet bestuur behoeft evsneene goedkeuring van de algemene leden-

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan doqr en tegen derden
geen beroep worden gedaan.

oP
te

0nverninderd het in de }aalste
verenigi.ng in en buiten rechte

volzin van lid 4
vertegenwoordigd

bepaalde uordt de
hetzij

- door het bestuur;
- door de voorzitter en secretaris;
- door twee andere bestuursleden, met dien verstande, &t bij het
aangaan van geldelijke verplichtingen door de vereniging mede de
handtekening van de penningimeester of van diens vervanger is
vereigt.
Het beatuur ie verplicht om de vereniging. hei bepaalde in de
leden I tot en met 6 van dit artikel. alsmede elke i+ijziging
hiervan, te doen inschrijvan in het verenígingenregi.ster, dat
gehouden uordt-bij de in het derde lid van art.ikel I genoemde
Kamer van Koophandel en Fabriekan-

§EKENING EN VERÀNÏWOORDTITO
ikel 14

Het
sing
haar

bestuur
zodanig
rechten

is verpLicht van de vermogenstoestand van de vereni-
aantekening te houden, dat daaruit te a1len tiJde

en vdrplichtingen kr.rnnerr wsrden Eekend.
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deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vor-
deren

{t

Het bestuur brengt - behoudens verl.enging door de al-gemene leden-
vergadering - binnen aes maanden na àfloop van heC boekJaar op
een algemene ledenvergadering haar jaarversrag uit en doet ondei
overlegging .van een staat van baten en lasten, rekening en ver-
ant*oording over het in het afgerepen baekjaar gevoerd bestuur-Bij gebreke daarvan kan. na verroop van àe termijn, ieder Lid

5- a.

b-

c.

De algemene ledenvergadering kieet jaarlijks een financiëre
cornoissie, bestaande uit drie Leden àn tueè plaatsvervangen-
de leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestíur.
De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn
herkiesbaar
De fi4anciële commissie onderzoeht de rekening en
uoording van het bestuur en brengt aan de algemene

verant-
leden-

6.

vergadering verslag van haar bevindÍngen ui.t.
vereist het onderaclek van de rekening en verantuoording bijzon-
dere boekhoudkundige kennis, dan kao de conmissie iich -.roor
rekeninE van de vereniging door een desrnurdíge deen bijstaan. Het
bestuur. is verpricht aan de commissie alre door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgeÍ{eDst, de kas en de waardente tonen en inaage vau. de boeken en beseheiden der vereniging Èe
geven.
De opdracht aan de Eonmissj.e kan te ail.en ti.Jde dosr de algemene
ledenvergadering vorden herroepen, doch sreChts door de vórkie-
zinE van een andere commissie
Goedkeuring,door de al,gemene redenvergadering van het jaarversrag
en de rekening en verantlroording streht het. Éestuur tol décharge.
Het bestuur is verplicht de beseheiden, ars bedoerd in het tweJde
en derde lid, tien jaar lang te besaren

ÀLGEHM{E TEDE}TVERGÀDERIIIG
Àrftksl 15i1. fÀan de argemene ledenvergadering komen in rle vereniging alle be-

voegdheden too, die niet door de r*et of de staluten aan het
bestuur zíjn opgedrager*_r-_ _gy,_
Jaarlijks zal uiterlijk zes rnaanden na afloop van het boekjaar

worden gehouden.algemene ledenvergadering ( j aarvergade ring)
agenda van deze vergadering bevat ondermeer:

vaststerring van de notulen van de vorige algemene leden-vergadering;-..- -. -jaarverstag van de secretaris,.
j aarverslag vfrrt de peaningmeeÉter
verslag van de kascomnrissie
vaststellíng van de begrotin6j;
vaststeLling van de contributies;
verkiezÍog bes tuursleden ;
verkiezing'Leden van de financiële commissÍe;
verkieajng'Ieden van de Cornmissie van Beroep.

Àndere algemene ledenvergaderingen $orden gehouden

n&.
een
De

aIs het bestuur dit renselijk oordeelt.
zo diJctsij l-s
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De alEemene ledenvergaderíngen worden bijeengeroepen door het
bestuur...net Ínachtneming van een termijn van tenminste veertien
dagen. De hijeenroeping geschiedt in het cluborgaan of middeLs
een aan alle leden te zenden schriftelijke kennlsgeving,'zu1ke
onder getijkÈijdige varmeldinq van de agenda
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek vaa terminste een
zodanig aantal leden aIs bevoegd is tot het uitbrengen van één/
tiende gedeelte der steramen verplieht tot het bijeenroepen van
eeu algemene ledenvergadering op een termijn, niet langer dan
vier veken- Indien aan het verzoeh bi-nnen veertien dagen' geen
gevolg is gegeven. kunnen.de verzoekers zelf tot die bijeenroe-
ping overg{an door oproeping in het cluborgaan of dEor het plaat-
§eD van een advertentie isr tenminste één in llaar}em veel gelezen
daqblad

TOEGÀ}JG EN BESLUIT.VOR}IINC ÀLGEI,TENE LEDSNVERGàDEBI}IG

Àl}e leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en
hebben daarin ieder dén stem. Over toeLating van niet-leden
besliet de a!.gemene ledenvergadering
Ieder lid ts bevoegd zljn stem te doen
hem schriftelijk gemacht.igd ander líd,

uitbrengen
dat echÈer

door een door
in totaal niet,

meer dan tlree stèÍnmen kan uitbrengen.
§en lid heefi-geen stemrecht over aaken, die hem, zijn echtge-
noot, of, één van aijn bloed- of aanveruanten in rechte lijn
betreff,en.
§temmilg over zaken geschiedÈ mondeling; over personen schrl-fte-
Iijk" Het aannemen'van vsorstellen bij acclarnatie ie mogelljk,
mitsèitge8chiedt.opvoorsteIvandevoorzitter.-
Over alle voorstellen betreffende zaken wordE, vooraover de
statut,en niet anders bepalen, beslisl bij meerderheid der uit-
gebrachte steríRen, Bij het staken van de geldig uiLgebrachte
stemmen, wordt dÍt voorstel geacht te zijn verworpen. Indien bij
een stenuning over personen bij de eerste stemming niemand de
meerderheid van de geldig uítgebrachte steríuneË heeft verkregen-
vLndt hersEernming plaats otíer de personen, die de meeste, of ad1-
nodig, de meeste en op één na de meeste stemÍnen op zich hebben
varenigd" 'Bij herstemmirrg beslist het grootste sLeÍflmenaantal.
Indieo blj die hersternming de sterflmen staken, besliet het lot.
Àlsonge1digestemmenuordenaangeroerkt,ste[tmendie:-
a. Í blanco ziJn;
b. I zijn ondertekend;
c. I onleesbaar zijn;
d. leen persoon niet duidelijk aam'ijzen;

de naam bevatten varr een persoon, die níet verkiesbaar is;e.
f.
g.

voor iedere ve
meer bàvatten
die is bedoeLd.
Een Èer vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel

rkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
dan een duidelijke aanwijzing'van de persoon

dat e'en besluit. is genomen,
líarneer een voorstel, niet
diens oordeel over de inhoud

is beslissend
schriftelijk is
van het genömen

vasLgelegd is
besluit evÈn-

]1

d.

eens beslissend-
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rndien echter onnriddellijk na het uitspreken van dit oordeer
de juistheid daarvan wordt'bet*ist, dan Íiordt het te nemen
besluit sehriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stefining
plaaËs, Iranneer de meerderheid der vergadering of - indien
de oorspronkelijke stenming nieL hoofdelijk of schriftelijk
gesehiedde - een stemge
Door deze nieuwe EteÍtuning
oorspronkelijke stemming-

rechtigde aanwezige dit verlangÈ.
varvallen de rechtsgevolgen van de

geleid door de voorzitter

?.

ontbreken de vooraitter en zijn plaatsvÈrvanqer, rian treedt een
ander door het bestuur aan Le r.rijzen bestuuririd a1s voorzitter
!P- llordt_ooh op deae r,rijze niet in het voarzitterschap voorzien,,._
dan voorziet de vergadering daarin zelve.
van hel verhandelde in'erke algemene ledenvergadering worden doer
de secretaris of een door het bestuur aangeilezen persoon, rrotuLen
genraakt. De.notulen worden in het cluborgaan guiubriceerd of op
een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen dooi
de eerstvolgende algemene ledenvergadering te uorden vastgesterd.

ÀTUTEÏ.I}IIJZIGING

2.

De statuten kunnen slec!:ts uorden gerrijgigd door een besluit. van
de _ algemene ledenvergadering. hraartsè r,ràrd opqeroepÈn met de '

rnededelinE, dat aldaar wijziEing van de statuten -zar 
ïrorden

voorgesteld. De tennijn voor oproeping tst een zodanige vergade-
ring moet tenminste veertien dagen bedragen--
zii, die de oproeping tot de algemene ].edenvergadering ter behan-
deling van een voorstel tot statutenwijaiEing hebben gedaan,
moeten tenminste veertien dagen vdór de vergadering een afàchrift
van dat voorÉtel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk i,s
opgeno'IlÈn, op €en daartoe geschikte plaat.s voor de leden Eer
inaage legge,n tot na afloop van de dàg, waarop de vergadering
wordt gehouden. BovendÍen *ordt de voorEestelde vijziging ten:,
minste veertien dagerr vóór de vergaderinq in het crr.rborgaln ge- 

\v
pubriceerd en/of een afschrift hÍervan aan aLle reden toe{e-
zonden.- .. . ... .
Eën besluit. tot atatutenuijziqing behoeft tenminste tvee/derde
van de uitgebrachte geldige stemmen, in een verEaderlng waarin
tenminste twee/derde van de reden aanweaiE is, ciai vel vértegen-
*roordigd is. ïndien gÈen tree/derde vaq de leden aanueaig cf
v*rtegenwoordigd is, wordt binnen vier ueken daarna een Lwéede
vergadering bijeeugeroepen en gehouden* r+aarin over het voorster,
zoars dat in de vorige vergadering aan de crda is geweest, onge-
acht het aantar aanwezige of vertegenvoordigde ledei, een besrriit
kan worden genomen,.mits meÈ meerderheid van teruninste twee/derde

3.

van de geldig uitgebrachte stemmen
Een statutenuijziging treedt niet il werking. dan nadat hiervan
een notariële akte is opgemaakt. van dir tijdstíp wordt medede-
ring gedaan in het cruborgaan- redere bestuurder a.fzonderlijk.is
tot het doen verlijden van deze akte bevoegd,-

4,
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ONTBINDINC EN YERETTENING
Àrtikel 19:

De vereniging r.rordt
van de algemene le
derde van het geldi

ontbonden door een daartoe strekkend besluit
denvergadering, genomen BreI tenminste twee/
g uitgebrachte aantal sÈemilen in een vergade-

ring, waErin tenminste drie/vierde vèn de leden aanuezig of
vertegenwoordigd is.
Indien het vereiste aantal leden niet ter vergaderinq aanvezig of
vertegentdoordigd is, kan op een volgende te houden algemene
ledenvergadering alsnog. ongeacht het op deze algemene ledenver-
gadering aanueaige of vertègenïrosrdigde aantal leden, met een
meerderheid van tr+ee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot
ontb{nding uorden besloten-
Bij de oproepinq tot de in het eerste en tweede lid van diÈ

, moet $orden madegedeeld, dat ter'-artikel hedoelde vergaderingen
vergadering aal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden- De
termijn voor oproeping tot zodanige algemene ledenvergaderingen
moet Èemlinste veertien dagen bedragen
Ind.ien bÍj een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aan-
gewèuen. geschiedt de vere.ffenlng door het bestuur.
Een eventueeL batig saldo zal niet yervallen aan deEenen
tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch
alsdan door de algemene ledenvergadering aan te uijzen
Ling, lrelke zich len doel stel
I'Íederlandse volk te hevorderen

t de lichamelijke opvoadlng

die ten
aan een
instel-
van het

Des1otrekeningbehoeftdegoedkeuringvandeK.N.À.u."-
Na ontJrinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit
tot vereffening van haar vennogeu noàig is
§edurende de vereffening blijven dË bepallngen van de statuten en
reglementen, voorzover mogel.ijk, van kracht" In stukken en aan-
kondigingen die vsn de vereniging uitgaan moeten aan haar naam
$orden toegevoegd de wsorden; 'in liquidatier.

§TIOUDE,LI JK &EËI.EMENT

ledenvergadering kan eeri hulshoudel"ijk reglement\-

t{ijziqing van het huishoudeLijlc reglement kan geschieden bij
besluit van de algemene ledenvergadering.
Het huishoudeliJh reglement mag niet, ià

te stellen.

strijd zijn met de wet,
noch met de statuten.ook uaar die geen fulngend recht bevat.

i{ÀÀRVÀN ANTEI-
ín minuut is verledsn te Heemstede, op de datum als in het hoofd van
deae akte geneld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van'deze akte aan de verschenen
pèrsoon, die aan miJ, notarie, bekend is, heeft deze verklaard van de
IrÀoud van deze akts te
zing daarvan geen priJs
Vervolgens is deae akte
doeld .i:t de wet, dosr

hebben kennisgenomen en op volledige voorJ.e-

onmiddellljk na
de comparant eR

beperkte voorlezíng, als be-
mij, notaris, ondertekend.

notaris.
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