
Ref: 2022.000635.01/JJ 

STATUTENWIJZIGING 

Heden, vier juli tweeduizend tweeëntwintig,--------------
verschenen voor mij, mr. Johan Antoine Marie Janssens, notaris gevestigd te-
Groningen:----------------------------
1. de heer Ron- Diercks, wonende te 

, geboren te - op 
zich legitimerende met zijn paspoort,---

nummer - · uitgegeven te - op 

2. de heer Don- ter Beek, wonende te 

geboren te - op 
zich legitimerende met zijn paspoort, nummer - .-

uitgegeven te - op 

te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk---
secretaris van de vereniging: Koninklijke Groninger Roeivereniging De Hunze.
statutair gevestigd te Groningen, kantoorhoudende Praediniussingel 32, 9711 AG
Groningen, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder-
nummer 40024426,------------------------
en a Is zodanig gemelde vereniging, hierna te noemen 'de vereniging', krachtens
het bepaalde in artikel 13 zevende lid van de statuten rechtsgeldig-----
vertegenwoordigende.-----------------------
INLEIDINu--------------------------

De comparanten ver ki aarden:---------------------
de statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij akte, op-
achtentwintig april tweeduizend veertien (28-04-2014) verleden voor de-
destijds te Groningen gevestigde notaris mr. D.B.H. van der Laan;- ---
in de algemene ledenvergadering van de vereniging, gehouden te Groningen
op éénendertig maart tweeduizend tweeëntwintig (31-03-2022), werd--
besloten de statuten van de vereniging te wijzigen;---------
van het verhandelde in voormelde vergadering blijkt uit een verslag van die
vergadering, welk verslag aan deze akte is gehecht;,---------
de bepalingen in de statuten van de vereniging met betrekking tot---
bijeenroeping van voormelde vergadering zijn nageleefd en alle besluiten.
waaronder het besluit tot statutenwijziging, konden rechtsgeldig worden
genomen;·--------------------------
de Koninklijke Nederlandse Roeibond (hierna ook 'KNRB' genoemd) heeft-
aan de voorgenomen statutenwijziging ha ar goedkeuring verleend, waarvan
bl ijkt uit de aan deze akte gehechte e-mailwisseling;---------
aan de vereniging is vanaf negentienhonderd éénenzestig (1961) het recht
tot het voeren van het Predicaat Koninklijk verleend. De statuten verlangen
voor een statutenwïziging 'koninklïke goedkeuring', waarmee bedoeld zal
worden 'inwilliging van een verzoek tot bestendiging van het recht tot het
voeren van het Predicaat Koninklijk '. Het verzoek is ingewilligd bij brief van-
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acht j uni tweeduizend tweeëntwintig (08-06-2022). welke brief aan deze-
akte is gehecht;-----------------------
de compa ranten. handelende in gemelde hoedanigheid, wensen. ter---
uitvoering van gemeld besluit, de statuten van gemelde vereniging bij deze
te wijzigen. in die zin dat deze voortaan zullen luiden als volgt :------

STATUTEN-------------------------
NAAM EN OPRICHTINGSDATUM------------------
Artikel 1----------------------------
1. De vereniging draagt de naam:-----------------

KONINKLIJKE GRONINGER ROEIVERENIGING DE HUNZE (hierna te noemen
'de vereniging').------------------------

2. De vereniging is opgericht op negentien feb ruari achttienhonderd---
zesentachtig (19-02-1886) en erkend als rech tspersoon door de Kroon bij-
Koninklijk Besluit gedateerd vijf augustus achttienhonderd negenentachtig
(05-08-1889) (n2 21), houdende goedkeuring van de statuten.------

ZETEL--------------------------
Artikel 2:---------------------------
De vereniging heeft haar zete l in de gemeente Groningen.--------
VERENIGINGSJAAR---------------------
Artikel ~--------------------------
Het verenigingsjaar loopt van één j anuari tot en met één en dertig december.--
DOEL--------------------------
Artikel 4----------------------------
1. De vereniging heeft tot doel het doen beoefenen en het bevorderen van de

roeisport in al zijn verschij ningsvormen en haar leden gelegenheid te geven
tot gezellig verkeer.----------------------

2. De vereniging t racht dit doel onder meer te bereiken door:-------
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Roeibond, in deze--

statuten nader aan te duiden als: 'de bond';-----------
b. deel te nemen aan roeiwedstrijden en andere activiteiten;:------
c. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de bond;------
d. het ter beschikking hebben van doelmatige vaartuigen;-------
e. het geven van t rainingen. opleidingen. instructies;---------
f. het organiseren van wedstrij den en andere activiteiten gerelateerd aan

de roeisport;·-----------------------
g. het bevorderen van het niveau van de leden;-----------
h. het bevorderen van de band tussen de leden onderling en met de--

vereniging;:------------------------
i. het in stand houden van een sociëteit;-------------
j . al hetgeen te doen wat met het vorenstaande verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn .. -------------------
lNRICHTIN<>------------------------
Artikel 5 ----------------------------



3 
1. Organen van de vereniging zijn: het bestuur en de algemene vergadering.

alsmede alle overige personen en commissies die bij of krachtens de--
statuten door de algemene vergadering zijn belast met een nader---
omschreven taak en aan wie daarbij door de algemene vergadering---
beslissingsbevoegdheid is toegekend .. ---------------

2. De vereniging kent in elk geval een financië le commissie, zoals bedoeld in
artikel 21 lid 4, en een continuïteitscommissie, zoa ls bedoeld in artikel 22-
lid 5 .. ----------------------------

3. De organen van de verenig ing bezitten geen rechtspersoonlij kheid .. ----
LEDEN----------------------------
Art ikel b-----------------------------

1. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn---
toegelaten. De vereniging bestaat uit:---------------
a. gewone leden;-----------------------
b. juniorleden, zij die de leeftijd van achttien jaar voor één j anuari (01-01)

van het lopende jaar nog niet hebben bereikt;:-----------
c. buitenleden, zij die op een afstand van meer dan honderd kilometer-

(100 km) van het vestigingsadres van het verenig ingsgebouw---
woonachtig zijn;----------------------

d. tijde lij ke leden, zij die slechts voor korte tij d van het lidmaatschap-
gebruik kunnen maken. Zij kunnen gedurende ten hoogste drie---
maanden lid zijn;:---------------------

e. ereleden, zij die op voorste l van het bestuur of ten m inste één tiende
(1/10) van de leden door de algemene vergadering als zodanig worden
benoemd;------------------------

f. leden van verdienste, zijd ie op voorste l van het bestuur of ten m inste
één tiende (1/10) van de leden door de algemene vergadering als--
zodanig worden benoemd.------------------

2. Het bestuur houdt een register bij waarin onder andere de namen, adressen
en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een te le foonnummer en----
persoonlij k e-mailadres van de leden zijn opgenomen, een en ander op een
door het bestuur aan te geven wijze. Nadere regels over het register kunnen
worden gesteld bij besluit van het bestuur..-------------

3. Het bestuur kan geregistreerde gegevens aan derden verstrekken, behalve
van het lid dat tegen deze verstrekking bij de secretaris van het bestuur-
schriftelij k bezwaar heeft gemaakt.---------------

TOELATINb-------------------------
Artikel 7 ----------------------------
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Nadere regels over de--

aanmelding en toe lating kunnen worden gesteld bij besluit van het bestuur
en/of bij reglement..----------------------

2. Bij niet-toe lating als lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.--------------------------



4 
3. Het bestuur is verplicht om jaarlijks aan de bond opgave te doen van elk lid

van de vereniging. Lid van de vereniging in de zin van dit artikel is eenieder
die hetzij stemrecht heeft. hetzij gerechtigd is tot het gebruik van het--
botenmateriaal van de vereniging. Door aanmelding als lid machtigt het lid
de vereniging om hem als lid aan te melden bij de bond.--------

ALGEMENE VERPLICHTINGEN-----------------
Artikel 8 ----------------------------
1. De leden zijn verplicht:----------------------

a. de statuten. reglementen en besluiten van organen van de vereniging
na te leven;-------------------------

b. de statuten. reglementen en besluiten van organen van de bond na te-
leven;---------------------------

c. de statuten. reglementen en besluiten van de Stichting lnstituut--
Sportrechtspraak (hierna: 'het ISR') na te leven indien en voor de duur
dat de bond het uitoefenen van haar tucht rechtspraak heeft:----
opgedragen aan voornoemde stichting;--------------

d. in het bijzonder de toepasse lijkheid van het Dopingreglement. het-
reglemen t Matchfixing en het reglement Seksuele Intimidatie van het
lSR. te aanvaarden en de daaruit voortv loeiende verpli chtingen na te--
komen;---------------------------

e. te aanvaarden dat in geval van een (verdenking van een) overtreding
van het Dopingreglement. het reglement Matchfixing. of het reglement 
Seksuele Intimidatie van het ISR. alsmede in geval van andere----
overtredingen van de statuten. reglemen ten en besluiten van de bond.
de tuchtrechtspraak van de bond. zoals neergelegd in of vanwege de-
statuten van de bond. waaronder begrepen is de uitoefening van---
tuchtrechtspraak door het ISR. alsmede de wijze waarop beroep kan-
worden aangetekend tegen een uitspraak in eerste instantie, van---
toepassing is;------------------------

f. sancties die op de grond van het Dopingreglement. het reglement--
Matchfixing. of het reglement Seksuele Intimidatie van het ISR worden
opgelegd, alsmede de sancties die op grond van het tuchtreglement van 
de bond worden opgelegd, bij onherroepelijk worden van deze sancties.
te aanvaarden; en te aanvaarden dat deze sancties een grond kunnen
zijn voor ontzetting uit het lid maatschap van de vereniging en deze-
beëindiging te aanvaarden .. -------------------

g. de belangen van de vereniging en/of van de bond niet te schaden;:---
h. een licentie aan te vragen bij de bond bij deelname aan wedstrij den-

en/of overige activiteiten van de bond waarvoor een licentie verplicht is-
gesteld;------------------------

i. alle overige verplicht ingen welke de vereniging in naam of ten behoeve
van de leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging
voortvloeien. te aanvaarden en na te komen.------------
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2. Behalve in deze statuten kunnen aan de leden verplichtingen worden--

opgelegd bij reglement. bij besluit van het bestuur of van de algemene-
vergadering. De verp lichtingen kunnen ook inhouden. naast financiële-
verpli chtingen. het uitvoeren van vrij willigerswerkzaamheden ten behoeve
van de vereniging.-----------------------

3. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel
gedrag of seksuele toenadering. in verbale, non-verbale of fysieke zin.--
alsmede van (verbaal) geweld, racistische uitlatingen e.d .. opzettelijk of-
onopzettelij k. die door het andere lid, die het ondergaat. als ongewenst of
gedwongen wordt ervaren.--------------------

4. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verpli chtingen-
tegenover derden aangaan. uitsluitend voor zover de algemene-----
ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft
verklaard.--------------------------

CONTRIBUTIE EN ANDERE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN--------
Artikel :,....---------------------------
1. De leden (met uitzondering van ereleden) zijn gehouden tot het betalen van

een j aarlij kse bij drage (contributie). die door de algemene vergadering-
wordt vastgeste ld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende bij drage betalen.----------------

2. In het Huishoudelijk reglement worden nadere regels gegeven over de--
vastste lling van de hoogte van de cont ributie.------------

3. In het Huishoudelijk reglement kunnen nadere regels worden gegeven over
de vastste lling van de hoogte van andere verplichte bij dragen dan de--
contributie.-------------------------

4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke--
ontheffing van de verplicht ing tot het betalen van een bij drage te verlenen.-

5. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap blijft de verp lichting tot
betaling van de contributie en eventuele nadere verplichtingen tot aan het
eind van het verenigingsjaar bestaan. In bijzondere situaties kan het--
bestuur hiervan afwij ken.--------------------

6. Een lid is verpli cht zijn financië le verplichtingen op de door de vereniging
aangegeven datum (de verva ldatum) te voldoen. Indien het lid vier weken na
de verva ldatum niet geheel aan zijn financië le verplichtingen heeft vo ldaan.
is hij vanaf die datum zonder recht van beroep uitgesloten van deelname
aan de activiteiten van de vereniging totdat hij geheel aan zijn financië le
verpli chtingen heeft voldaan. Gedurende die periode kan het lid in de--
vereniging geen rechten uitoefenen en blijft hij verpli cht te voldoen aan alle
verplich tingen welke uit het lidmaatschap voortvloeien.--------

7. Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verpli chtingen tegenover. 
de vereniging. is het lid vanaf de verva ldatum over het verschuldigde bedrag 
de wettelij ke rente verschuldigd. Blijft het lid geheel of gedeeltelij k in--
gebreke. nadat hem een nieuwe termij n voor betaling is gegund. dan is het-
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lid behalve de wettelijke rente ook het wettelijke percentage incassokosten
over het oorspronkelijke bedrag verschuldigd. Volhardt het lid in zijn---
verzuim. dan is hij naast de wettelijke rente en genoemde incassokosten
ook alle redel ijkerwijs voor de inning van zijn schuld aan de vereniging door
een advocaat of deurwaarder gemaakte kosten verschuldigd, tenzij de--
rechter anders beslist.---------------------

BERISPING, BOETE, SCHORSING EN ONTZETTING----------
Artikel 10----------------------------
1. Strafbaar is elk handelen of nalaten in strij d met de statuten. reglementen

en/of besluiten van organen van de vereniging. of waardoor de belangen van 
de vereniging worden geschaad.-----------------

2. Tevens is strafbaar elk handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten.
reglementen - wedstrij dbepalingen daaronder begrepen - en/of met---
besluiten van organen van de bond, of waardoor de belangen van de--
roeisport in het algemeen en van de bond in het bijzonder worden geschaad.· 

3. Voor zover deze bevoegdheid niet aan een commissie belast met de---
tuchtrechtspraak is opgedragen. is het bestuur bevoegd om. in geval van
strafbare handelingen of gedragingen zoa ls bedoeld in lid 1 en 2, de---
volgende straffen op te leggen:------------------
a. berisping;------------------------
b. tuchtrechte lij ke boete;-------------------
c. schorsing;:------------------------
d. ontzetting (royement) .. -------------------

4. Tucht rechte lijke boetes kunnen worden opgelegd tot de bij reglement--
vastgeste lde maxima.---------------------

5. Schorsingen kunnen worden opgelegd voor de bij het Huishoudelijk--
reglement aangegeven maximumperioden. Een geschorst lid heeft toegang
tot de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt---
behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren. Het geschorste lid
heeft in die vergadering geen stemrecht Zo lang de schorsing voortduurt.
kunnen ook andere aan het lidmaatschap verbonden rechten aan het:--
geschorste lid worden ontzegd.------------------

6. Ontzetting (royement) kan alleen worden uitgesproken indien een lid in-
ernstige mate in strijd met de statuten. reglementen en/of besluiten van de
organen van de vereniging of de bond handelt, of de vereniging op---
onredelijke wijze benadeelt..-------------------

7. Ontzetting (royement) kan slechts door het bestuur van de vereniging of een 
daartoe aangewezen tuchtcommissie worden uitgesproken. waaronder de
tuchtcommissie KNRB of de tuchtcommissie ISR.-----------

8. Nadat het bestuur van de vereniging. de tuchtcommissie KNRB of de--
tuchtcommissie ISR tot ontzetting (royement) heeft besloten. wordt het-
betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrijven
van het besluit, met opgave van redenen. in kennis gesteld. De betrokkene is-
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bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep
te gaan bij een algemene vergadering indien het besluit door het bestuur is
genomen. die in haar eerstvolgende vergadering met meerderheid beslist.
De betrokkene is bevoegd in beroep te gaan bij de commissie van beroep
KNRB als het besluit is genomen door de tuchtcomm issie KNRB. De---
betrokkene is bevoegd in beroep te gaan bij de commissie van beroep ISR
als het besluit is genomen door de tuchtcommissie ISR. 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 bevoegde beroepsinstantie en bevoegd is aldaar het woord te voeren. De
betrokkene is tevens bevoegd zich hierbij door een raadsman te doen--
bijstaan .. --------------------------

9. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op een besluit waarbij een
schorsing is opgelegd, voor zover dat besluit is genomen door het bestuur
van de vereniging.-----------------------

10. In geval van overtredingen als bedoeld in lid 2 is het betrokken lid----
onderworpen aan de bepalingen van het tuchtreglement van de bond.--

EINDE LIDMAATSCHAP-------------------
Artikel 11----------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:--------------------

a. door het overlijden van het lid;----------------
b. door schriftelijke opzegging van het lid aan de secretaris van het--

bestuur;-------------------------
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen. wanneer hij zijn verpli chtingen jegens de
vereniging of de bond niet nakomt. alsook wanneer redelij kerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te la ten voortdu ren;-----

d. door ontzetting. zoals bepaald in artikel 10 lid 6, 7 en 8 .. -------
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk--

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Een dergelij ke---
opzegging moet vóór 1 december van het verenigingsjaar zijn ontvangen.-

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt bij besluit van het bestuur.--
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het-

lidmaatschap eindigen op het vroegst toege la ten tijdstip, volgende op de
datum waartegen was opgezegd.-----------------

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit.
waarbij de verplicht ingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaa rd. te, 
zijnen opzichte uit te sluiten.------------------

6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het-
lidmaatschap te la ten voortduren. staat voor de betrokkene binnen vier-
weken na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de-
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algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelij k van het
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de----
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.------

7. Indien een lid door of namens de bond als gevolg van een tuchtrechte lij ke
beslissing uit het lidmaatschap is ontzet dan wel de aansluiting/licentie bij
de bond is geëindigd, is het bestuur. na het onherroepelijk worden van deze
ontzetting of beëindiging. verpli cht het lidmaatschap van het-----
desbetreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.-------

8. De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het:--
lidmaatschap noodzakelijke in forma tie eenvoudig kunnen raadplegen. De
informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de
website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging-
gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.-----------

9. In de gevallen genoemd in lid 1 onder a .. c. end. van dit artikel, eindigt het-
lidmaatschap onmiddellijk .. ------------------

DONATEUR:s-----------------------
Artikel 12----------------------------
1. Donateurs zijn zij. die zich bereid verklaard hebben de vereniging financiee l

te steunen en als zodanig door de penningmeester van het bestuur zijn-
toege la ten.-------------------------

2. Donateurs zijn geen leden in de z in van de wet en hebben geen stemrecht en 
geen andere rechten en verpli chtingen dan die welke hun bij of krachtens de 
statuten zijn toegekend en opgelegd .. --------------

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DONATEUR::,,----------
Artikel 1~---------------------------
1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde---

wederzij ds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de j aarlij kse
bij drage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft----
verschuldigd.------------------------

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.-----
ANDERE GELDMIDDELEN------------------
Artikel 1----------------------------
Naast de bij dragen van de leden en donateurs kunnen de geldmiddelen bestaan
uit subsidies. erfstellingen, legaten. schenkingen. sponsorgelden en andere-
wettige baten.--------------------------
BESTUUR--------------------------
Artikel 1:.----------------------------
1. Het bestuur kent een voorzitter. een secretaris en een penningmeester,-

alsmede ten minste vie r. en maximaal zeven. commissarissen. Zij worden
door de algemene vergadering in functie benoemd. De benoeming geschiedt, 
uit de gewone leden. buitenleden, leden van verdienste of ereleden.----

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer voordrachten.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als-
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tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de-
vergadering meegedeeld. Een voordrach t door tien of meer leden moet vóór
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuurworden---
ingediend, met inachtneming van een termijn van ten minste vijf dagen. de
dag van de verzend ing van de voordracht en de dag van de algemene---
vergadering niet meegerekend. Het bestuur geeft hiervan zo spoedig--
mogelijk bericht aan de leden.------------------

3. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat. heeft
een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd,-
tenzij het bindende karakter aan de voordracht wordt ontnomen. conform
het bepaalde in het vierde lid. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de
algemene vergadering overeenkomstig het volgende lid de opgemaakte-
voordracht het bindend karakter te ontnemen. dan is de algemene---
vergadering vrij in haar keus.--------------------

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakterworden ontnomen dooreen
met ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen--
genomen besluit van de algemene vergadering waarin ten minste één derde
(1/3) van het aantal stemmen moet kunnen worden uitgebracht dat door de
stemgerechtigden gezamenlijk kan worden ui tgebracht..--------

5. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met:--------
a. het lidmaatschap van de f inanciële commissie;----------
b. (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcommissie;--
c. het lidmaatschap van de continuïteitscommissie.---------

6. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur 
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene---
vergadering te beleggen waarin de voorzien ing in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt--------------------

7. Bij ontstentenis of belet van een bestuurslid, kunnen de overige leden van
het bestuur uit hun midden een vervanger aanwijzen. Als op deze wijze in
plaatsvervanging wordt voorzien. dan t reedt de daartoe door het bestuur-
aangewezen plaatsvervanger in de rechten en plichten van degene die wordt 
vervangen.---------------------------

8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijde lij k
bij de continuïteitscommissie of door deze comm issie aan te wijzen--
personen. Voor de gedurende deze periode verrich te bestuursdaden worden
de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld .. -------

9. Het lidmaatschap van de continuïteitscommissie is onverenigbaar met:--
a. het lidmaatschap van de f inanciële commissie;----------
b. (indien deze is ingesteld) het lidmaatschap van de tuchtcomm issie;--
c. het lidmaatschap van het bestuur.---------------

BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR------
Artikel lt>----------------------------
1. Tenzij het bestuur anders bepaalt, vergadert het bestuur wanneer de---
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voorzitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.---------

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. indien geen--
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en alle---
bestuursleden aan deze besluitvorming deelnemen .. ----------

3. a. Alle besluiten. daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in lid 2.-
worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige---
stemmen. mits voor wat de in vergadering genomen besluiten betreft
de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.--

b. Blanco! temmen zijn ongeldig.-----------------
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd. tenzij de--

voorzitter of een ander bestuurslid anders wensen .. -----------
5. a. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit

heeft genomen. is beslissend. Hetze lfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk-
vastgelegd voorstel.--------------------

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a. bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist. dan wordt zo nodig het te nemen
besluit schriftelijk vastge legd en vindt een nieuwe stemming plaats.
indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming--
verva llen de rechtsgevolgen van de oorspronkelij ke stemming.----

6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt. die door de voorzitter en de secretaris worden vastgeste ld en

ondertekend .. --------------------------
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming-

indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat---
tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen. wordt het besluit genomen door de
continuïteitscommissie.---------------------

8. Bij Huishoudelijk reglement worden nadere regelen gegeven aangaande de-
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur..-------

BESTUURSTAAK----------------------
Artikel 17----------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met

het besturen van de vereniging .. -------------------
2. Bij de vervu lling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang

van de vereniging en de daarmee verbonden organisatie. In het-----
Huishoudelijk reglement worden ten minste de taken en bevoegdheden van
de voorzitter. de secretaris en de penningmeester geregeld.-------

3. Het bestuur stelt een adequaat controlesysteem op. Hierin wordt in elk geval 
opgenomen dat met betrekking tot betalingen het 'vier ogen principe' wordt
toegepast.--------------------------

4. leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlij ke
vervu lling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid--
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betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder 
van hen aansprakelijk ter zake van een tekortkoming. tenzij dezen iet aan
hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen daarvan af te wenden. onverminderd het bepaalde in het-
volgende lid .. -------------------------

5. Iedere aansprakelijkheid van een bestuurslid voortvloeiend uit of in verband 
met de uitvoering van de bestuurstaak is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de afgesloten---------
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd
met het bedrag van het onder deze verzekering toepasselijke eigen risico.-

6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordel ijkheid bepaalde----
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het
bestuur worden benoemd.---------------------

7. Het bestuur is bevoegd uitgaven te doen binnen de door de algemene---
vergadering vastgeste lde begroting. met uitzondering van uitgaven die ten
laste komen van een daartoe door de algemene vergadering ingestelde-
reserve. Bij overschrijding van de begroting met meer dan twintig procent
(2O%) za l voora fgaande goedkeuring van de algemene vergadering worden
gevraagd .. -------------------------

8. Zo lang de algemene vergadering de begroting voor het lopende----
verenigingsjaar niet heeft vastgesteld mag het bestuur uitgaven doen tot
één tweede (1/2) van het voor elke begrotingspost in het voorafgaande--
verenigingsjaar uitgetrokken bedrag. Op overschrijding van de begroting
buiten de in het vorige lid gestelde grenzen. kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.----------------------

9. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering.---
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen. vervreemden of
bezwaren van registergoederen. het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelij k medeschuldenaar verbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidste lling voor een schuld van een
derde verbindt..-------------------------

1O. Op het ontbreken van de goedkeuring. bedoeld in het vorige lid, kan tegen-
derden geen beroep worden gedaan.---------------

VERTEGENWOORDIGINu-------------------
Artikel 18----------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. voor zover uit de wet niet.--

anders voortvloeit..------------------------
2. a. De vereniging wordt voorts slechts vertegenwoordigd door twee---

gezamenlijk handelende bestuursleden. van wie ten minste één lid de
voorzitter. de secretaris of de penningmeester moet zijn .. -------

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te--
verlenen. op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de
vo lmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.--------
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3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan-

bestuursleden toekomt. is onbeperkt en onvoorwaardelij k. voor zover
uit de wet niet anders voortv loei t Een wettelijk toege laten of----
voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot
vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen.-

b. De uitsluiting. beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de--
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging met betrekking
tot de in artikel 17 lid 9 bedoelde handelingen .. ----------

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend. oefenen deze bevoegdheid
niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het
aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.------

5. Op het ontbreken van het bestuursbesluit als bedoeld in het vorige lid, kan-
door en tegen derden geen beroep worden gedaan.---------

SCHORSING BESTUURSLEDEN EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP---
Artikel 1:t-----------------------------
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde t ijd is benoemd. kan te

allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen twaalf weken gevolgd wordt door een besluit
tot ontslag. eindigt door het verloop van die termijn.----------

2. In het Huishoudelijk reglement wordt geregeld de maximale termijn---
waarvoor de bestuursleden zitt ing hebben .. -------------

3. Elk bestuurslid t reedt uiterlij k af op de dag van de jaa rvergadering. zoa ls
bedoeld in artikel 22. lid 2. die wordt gehouden in het tweede------
verenigingsjaar volgend op het verenigingsjaa r waarin de benoeming heeft
plaatsgevonden. volgens een door het bestuur op te maken rooster van-
aftreden. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacatu re-
wordt benoemd. neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.--

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;-----
b. door het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het:--

bestuurslidmaatschap;-------------------
c. door bedanken.---------------------

SCHORSING EN ONTSLAG VAN EEN COMMISSIELID EN EINDE LAST COMMISSIE
Artikel 2u----------------------------
1. Elk commissielid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd. kan te 

allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd worden ontslagen of-
geschorst. onverminderd het bepaalde in lid 2 en lid 3. Een schorsing die
niet binnen twaa lf weken gevolgd wordt door een besluit tot ontslag. eindigt
door het verloop van die termijn.-----------------

2. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene-
vergadering worden herroepen. doch slechts door benoeming van een--
andere financiële commissie.------------------
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3. De last van de continuïteitscommissie kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden herroepen. doch slechts door benoeming van een--
andere continuïteitscommissie.-----------------

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDINb-----------
Art ikel 21----------------------------
1. Het boekjaar is gelijk aan het veren igingsjaa r.------------
2. Het bestuur is verpl icht van de vermogenstoestand van de veren iging--

zodanig aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verpl ichtingen kunnen worden gekend .. ----------------

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekj aar. behoudens verlenging van deze termijn door de-
algemene vergadering. een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de 
verenig ing en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering-
over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders en----
commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner. dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt Na verloop van
de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen. 
dat zij deze verpl ichtingen nakomen.----------------

4. De algemene vergadering benoemt j aarlij ks uit de leden een financiële-
commissie van ten minste drie personen. die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur. De financië le commissie onderzoekt de rekening en---
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering-
verslag van haar bevindingen uit. De financië le commissie kan gevraagd en
ongevraagd advies geven aan het bestuur over het financiële------
veren igingsbeleid. In het Huishoudelijk reglement kunnen nadere regels-
worden gegeven met betrekking tot de benoeming van de leden en---
eventuele plaatsvervangende leden van de financiële commissie.-----

5. Vereist het onderzoek van de reken ing en verantwoording bij zondere--
boekhoudkundige kennis. dan kan de financië le comm issie zich door een
deskundige doen bij staan. Het bestuur is verpl icht de f inanciële commissie
ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te-
verschaffen. haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken.
bescheiden en andere gegevensdragers van de veren iging voor raadpleging
beschikbaar te stellen.----------------------

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van de balans en van de staat
van lasten met toe lichting gebeurt nadat is kennisgenomen van het verslag
en de verklaringen van de financië le commissie. Goedkeuring strekt het-
bestuur niet tot décharge voor alle handelingen die uit die stukken blij ken.
Hierover za l separaat worden besloten .. ----------------

7. Het bestuur is verpl icht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven-
j aren lang te bewaren.---------------------

ALGEM ENE VERGADERING - ALGEMEEN---------------
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Artikel 22---------------------------
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.-
waaronder de bevoegdheid om bestemmingsreserves in te stellen waaruit
het bestuur uitgaven mag doen voor bepaalde, door de algemene----
vergadering aan te wijzen. doelen. Als een dergelijke reserve is ingesteld,-
dan worden in het Huishoudel ijk reglement nadere regels gegeven over-
organisatie en inrichting van deze bestemmingsreserves .. --------

2. Jaarlijks. uiterlij k zes maanden na afloop van het verenig ingsjaar. wordt een 
algemene vergadering- de jaarvergadering - gehouden. In de------
j aarvergadering komen onder meer aan de orde:------------
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 21,

met het vers lag van de financië le commissie;-----------
b. de benoeming van de leden van de financië le commissie en de---

continuïteitscommissie voor het volgende verenig ingsjaar;-----
c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;---------
d. vastste lling van de begroting met daarbij vastste lling van de---

contributie en andere bij dragen;----------------
e. vastste lling van overige verp lichtingen voor leden;---------
f. voorste llen van het bestuur of van de leden. aangekondigd bij de--

oproeping voor de vergadering.-----------------
g. in het Huishoudelij k reglement kan worden geregeld dat. naast de-

onderwerpen hiervoor genoemd onder a. tot en met f .. ook andere---
onderwerpen op de agenda van de Jaarvergadering moeten worden-
vermeld.--------------------------

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwij ls 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 één tiende (1/10) gedeelte
van de stemmen verp licht tot het bijeenroepen van een algemene---
vergadering op een termij n van niet langer dan vier weken.-------

5. De algemene vergadering benoemt uit de leden een cont inuïteitscommissie
van ten minste drie personen. onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 9.
De continuïteitscommissie is belast met het uitoefenen van de-----
bevoegdheden bedoeld in artikel 15, lid 8 en 16, lid?.----------

ALGEMENE VERGADERING - TOEGANG EN STEMRECHT--------
Artikel 2----------------------------
1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene----

vergadering. onverminderd het bepaalde in artikel 10 lid 5.--------
2. Over toe lating van anderen dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de-

algemene vergadering.---------------------
3. Gewone leden. buitenleden. ereleden, leden van verdienste en j uniorleden

van 16 j aar en ouder. hebben ieder drie stemmen. Juniorleden van 14 en 15-
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jaar hebben ieder twee stemmen. Juniorleden van 13 jaar of jonger en--
tijdel ijke leden hebben ieder één stem. Het voorgaande laat het bepaalde in
artikel 10, lid 5 onverlet.---------------------

4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.-------------
5. Stemgerechtigde leden kunnen in de algemene vergadering hun stemrecht

uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Het-
bestuur kan hieraan nadere voorwaarden verbinden of besluiten dat deze
mogelijkheid voor een bepaalde algemene vergadering niet wordt geboden.-

6. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch-
communicatiemiddel draagt het bestuur ervoor zorg dat de------
stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden-
geïdentificeerd. rechtst reeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter
vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.------------

?. Het bestuur draagt er in de in het vorige lid bedoelde vergaderingen voor-
zorg dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan
deelnemen aan de beraadslaging .. -----------------

8. Onverminderd het stemrecht als lid hebben bestuursleden in de algemene
vergadering een raadgevende stem.----------------

9. Het bestuur kan bepalen dat de leden tot uiterlijk tweeënzeventig (72) uur
voora fgaand aan de vergadering in de gelegenheid worden gesteld om--
schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de
oproeping zijn vermeld. In dat geval zijn artikel 24, lid 2 en lid 4 van---
overeenkomstige toepassing .. ------------------

ALGEMENE VERGADERING - ZONDER FYSIEKE TOEGANG VOOR DE LEDEN<--
Artikel 2-----------------------------
1. Ledenvergaderingen kunnen ook worden georganiseerd zonder dat de leden

fysiek toegang tot de vergadering hebben. Alsdan is vereist:-------
a. dat de vergadering langs elektronisch weg voor de leden is te volgen; en-
b. dat de leden tot uiterlij k tweeënzeventig (72) uur voora fgaand aan de

vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om schriftelijk of----
elektronisch vragen te stellen over de onderwerpen die bij de oproeping
zijn vermeld.-----------------------

2. De in lid 1 onder b. bedoelde vragen worden uiterlijk tijdens de vergadering.
al dan niet thematisch, beantwoord en deze antwoorden worden op de--
website van de vereniging geplaatst of via een elektroniscn------
com mun icatiemiddel toeganke l ijk gemaakt voor de leden .. -------

3. Het bestuur spant zich ervoor in dat tijdens de vergadering langs---
elektronische weg of anderszins nadere vragen kunnen worden gesteld,-
tenzij dit in het licht van de omstandigheden van dat moment in----
redelij kheid niet kan worden gevergd. De voorzitter van de vergadering kan
een en ander nader bepalen in het belang van de orde van de vergadering.-

4. Enige afwijking van de leden 2 en 3 heeft geen gevolgen voor de-----
rechtsgeldigheid van de besluitvorming die in de vergadering heeft----
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plaatsgevonden.-----------------------

5. Het stemrecht kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch-
commun icatiemiddel.---------------------

ALGEMENE VERGADERING - VOORZITTERSCHAP, AGENDA EN NOTULEN---
Artikel 2:.----------------------------
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de---

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn----
plaatsvervanger. dan t reedt één van de andere bestuursleden. door het-
bestuur aan te wijzen. als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien. dan voorziet de vergadering daarin ze lf.-----

2. De voorzitter van de vergadering stelt de agenda van de vergadering vast.
Hij heeft het recht de discussies te sluiten wanneer hij meent dat deze-
voldoende gevorderd zijn. doch is verplicht deze weer te openen wanneer de
vergadering met ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte-
stemmen dit verlangt.----------------------

3. De voorzitter heeft het recht als maatregel van orde de vergadering te--
schorsen en verder alle maatregelen van orde te nemen.--------

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt.
die door de voorzitter en de notulist worden vastgeste ld en ondertekend.-

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMINu-----------
Artikel 20----------------------------
1. Het tijdens de algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitte r

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 voorste l.--------------

2. Wordt echter onmiddellij k na het uitspreken van het in het eerste,----
lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist. dan vindt een nieuwe-
stemming plaats. wanneer de meerderheid van de vergadering of. indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een-
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming.--
verva llen de rech tsgevo lgen 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-
geldig uitgebrachte stemmen.------------------

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zij ,1----
uitgebracht..-------------------------

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de gewone meerderheid-
heeft verkregen. heeft een tweede vrije stemming. of ingeval van een---
bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen---
kandidaten plaats. Indien na de tweede stemming niemand de gewone-
meerderheid verkrij gt, wordt overgestemd tussen de twee personen die de
meeste stemmen verkregen. zo nodig na tussenstemming. ingeva l bij een-
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stemming tussen twee personen de stemmen staken. beslist het lot wie van
beiden is gekozen.------------------------

6. Indien de stemmen staken over een voorste l niet rakende verkiezing van-
personen. dan is het verworpen.------------------

7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. tenzij de voorzitter een
schriftelijke stemming gewenst acht of de meerderheid van de-----
deelnemende stemgerechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt. Over
de vraag of schriftelijk dan wel mondeling za l worden gestemd wordt:--
mondeling gestemd. Alle stemmingen over personen geschieden----
schriftelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten-
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelij k. mits de voorzitter--
daarvóór de leden vo ldoende in de gelegenheid heeft gesteld om een--
hoofdelijke stemming te verlangen.----------------

8. Een éénstemmig 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 .. ------

9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn. kunnen---
geldige besluiten worden genomen. mits met algemene stemmen. omtrent
alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorste l tot---
statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping----
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of-
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.----

1O. Omtrent onderwerpen niet in de agenda vermeld kan een besluit niettemin
worden genomen tenzij het bestuur of ten minste één vijfde (1/5) van de ter
vergadering aanwezige leden zich daartegen verzetten.--------

Artikel 27---------------------------
lndien de agenda van een vergadering niet kan worden afgedaan wordt de--
vergadering verdaagd en voortgezet binnen dertig dagen. Aan allen die recht van
toegang tot die vergadering hebben dient opnieuw een oproep te worden---
verzonden waarbij het bepaalde inzake de oproeptermij n voor die vergadering
niet van toepassing is.-----------------------
ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPEN------------
Artikel 2is----------------------------
1. De algemene vergadering wordt bij eengeroepen door het bestuur. De---

oproeping geschiedt schriftelij k aan de adressen van de leden vo lgens het
ledenregister bedoeld in artikel 6, lid 2, met inachtneming van een termijn
van ten minste twaa lf dagen. de dag van de verzending van de oproep en de
dag van de vergadering niet meegerekend.-------------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,----
onverminderd het bepaalde in artikel 29 .. ---------------

3. Bij de oproeping wordt tevens vermeld of toepassing wordt gegeven aan de
mogelijkheid om door middel van een elektronisch communicatiem iddel-
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deel te nemen aan de vergadering en eventuele aanvullende voorwaa rden
die daarbij gelden.-----------------------

4. Indien aan het verzoek. bedoeld in artikel 22. lid 4, door het bestuur geen-
gevolg wordt gegeven binnen veertien dagen. kunnen de verzoekers ze lf tot
bij eenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig dit artikel of bij -
advertentie in ten minste één in de stad Groningen vee l gelezen dagblad. De
verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de-
leiding der vergadering en het opstellen der notulen.---------

STATUTENWIJZIGING--------------------
Artikel 2,o----------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van de algemene vergadering. waartoe is opgeroepen met
de mededeling. dat aldaar wijziging van de statuten za l worden voorgesteld.-

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorste l tot statutenwijziging hebben gedaan. moeten ten minste tien--
dagen vóór 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 .. ------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde (2/3) van de 
geldig uitgebrachte stemmen.------------------

4. Een statutenwijziging t reedt niet in werking dan nadat is vo ldaan aan de
volgende cumulatieve voorwaarden:----------------
a. het bestuur van de bond. door het bestuur van de vereniging daarom

verzocht. heeft schriftelijk te kennen gegeven geen bezwaar te hebben
tegen de voorgeste lde statutenwijziging; en-----------

b. van de wijziging is een notariële akte opgemaakt. Tot het verlij den-
daarvan is elk afzonderlijk bestuurslid bevoegd; en---------

c. de wijziging is gemeld aan de grootmeester van het huis van----
Zijne Majesteit de Koning en aan Zijne Majesteit de Koning is---
bestend iging van het recht tot het voeren van het Predicaat 'Koninklijk'
verzocht en dat verzoek is ingewilligd.-------------

ONTBINDING EN VEREFFENINb-----------------
Artikel 3u----------------------------
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. met dien verstande dat een besluit tot-
ontbinding. slechts genomen kan worden met een meerderheid van ten-
minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen. in een--
vergadering waarin ten minste twee derde (2/3) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee derde (2/3) van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede---
vergadering bijeengeroepen en gehouden. waarin over het voorstel zoals dat-
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in de vorige vergadering aan de orde is geweest. ongeacht het aanta1--
tegenwoordig of vertegenwoordigde leden. kan worden besloten. mits met-
een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de geldi,,_ ____ _ 
uitgebrachte stemmen.---------------------

2. Indien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen. dan• 
geschiedt de vereffening door het bestuur.-------------

3. Het batig saldo na vereffening verva lt aan degenen die ten tijde van het-
besluit tot ontbinding lid zijn. leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan door de algemene vergadering echter ook een-
andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. Een dergelijk-
besluit behoeft ten minste twee derde (2/3) van de geldig uitgebrachte--
stemmen.--------------------------

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot--
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van-
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan moeten 
aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN-------
Artikel 31----------------------------
1. Het Huishoudelij k reglement wordt vastgesteld bij besluit van de algemene

vergadering.-------------------------
2. Overige reglementen kunnen worden vastgeste ld bij besluit van het bestuur. 
3. Reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet. ook waar die geen---

dwingend recht bevat. noch met de statuten.-----------
SLOTBEPALINGEN---------------------
Artikel 32---------------------------
1. Alle officiële mededelingen van de vereniging worden bekendgemaakt op de

website van de vereniging of op een andere door het bestuur bepaalde wijze.-
2. Onder oproep. bij eenroepen. (schriftelij ke) uitlating of mededeling of--

kennisgeving wordt tevens verstaan: een langs elektronische weg---
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het e-mailadres-
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 6, lid 2.----------

3. Onder terinzagelegging wordt (mede) verstaan: toeganke lij k maken voor de
leden op de website of enig andere via een elektroniscn--------
communicatiemiddel te bereiken plaats van de vereniging.-------

4. In alle gevallen waarin de statuten. het Huishoudel ijk reglement of ander-
reglement niet voorzien. beslist het bestuur..------------

SLOT AKTE-----------------------
WAARVAN AKTE, verleden te Groningen.---------------
De compa ranten zijn mij , notaris, bekend .. --------------
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De comparanten-
hebben verklaard op vo lledige voorlezing van de akte geen prij s te stellen. Zij -
verklaarden van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te-
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stemmen. Onm iddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de--
compa ran ten en mij. notaris, ondertekend.--------------
(Volgt ondertekening door comparanten-en notaris) 

• 


