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ANNEX aantal: 0
OPRICHTING VERENIGING (163)
Heden, negentien maart tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, Mr __
Marcel Rompes, notaris te Nieuwerkerk aan den IJssel, plaats van vesti __
ging Zuidplas: _____________________________________________________________________
I. a. de heer Leo Honkoop, wonende te 2924 VP Krimpen aan den __
IJssel, Vijfkamp 47, geboren te Stolwijk op zes juni negentien __
honderd een en vijftig, van wie de identiteit is vastgesteld en ge _
verifieerd aan de hand van rijbewijs nummer 4755555505, uit ___
gegeven te Krimpen aan den IJssel op zes augustus tweeduizend
negen, gehuwd, ________________________________________________________
b. de heer Johannes Nicolaas Reek, wonende te 2904 HE Capelle _
aan den IJssel, Scheldedal 6, geboren te Rotterdam op zeventien
maart negentienhonderd veertig, van wie de identiteit is vastge __
steld en geverifieerd aan de hand van rijbewijs nummer _________
4686716114, uitgegeven te Capelle aan den IJssel op veertien __
augustus tweeduizend dertien, gehuwd, ____________________________
te dezen handelende als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de __
vereniging naar het recht van Nederland: Krimpense Videofilmclub
"Draaiboek", statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel, kan ____
toorhoudende te 2904 HE Capelle aan den IJssel, Scheldedal 6, inge
schreven in het handelsregister onder dossiernummer 24383384, van
wie de identiteit is vastgesteld en geverifieerd aan de hand van het __
uittreksel uit voormeld handelsregister, zulks ter uitvoering van het _
daartoe strekkende bestuursbesluit en besluit van de algemene le _____
denvergadering, derhalve bevoegd de vereniging rechtsgeldig te ver _
tegenwoordigen ______________________________________________________________
II. a. mevrouw Suzanna Cornelia Hendrika Gerarda van der Vlies, ___
wonende te 2284 VB Rijswijk, Louis Davidsstraat 26, geboren _
te Rotterdam op vijf en twintig februari negentienhonderd zeven
en veertig, van wie de identiteit is vastgesteld en geverifieerd ___
aan de hand van rijbewijs nummer 4130082101, uitgegeven te _
Rotterdam op een en twintig mei tweeduizend zeven, thans on __
gehuwd/geen geregistreerd partner, _________________________________
b. mevrouw Yvonne Commijs, wonende te 2908 BC Capelle aan _
den IJssel, Ringspoor 138, geboren te Rotterdam op twee en ____
twintig december negentienhonderd negen en veertig, van wie __
de identiteit is vastgesteld en geverifieerd aan de hand van rij ___
bewijs nummer 4272277004, uitgegeven te Capelle aan den IJs _
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sel op zestien februari tweeduizend zeven, ongehuwd/niet gere __
gistreerd partner, _______________________________________________________
te dezen handelende als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de __
vereniging naar het recht van Nederland: Videofilmclub "De IJssel
streek", statutair gevestigd te Capelle aan den IJssel, kantoorhou ____
dende te 2907 CC Capelle aan den IJssel, Elegastburg 7, ingeschre __
ven in het handelsregister onder dossiernummer 24298551, van wie
de identiteit is vastgesteld en geverifieerd aan de hand van het uit ____
treksel uit voormeld handelsregister, zulks ter uitvoering van het ____
daartoe strekkende bestuursbesluit en besluit van de algemene le _____
denvergadering, derhalve bevoegd de vereniging rechtsgeldig te ver _
tegenwoordigen. _____________________________________________________________
HOEDANIGHEID VERSCHENEN PERSO(O)N(EN): ____________________
Indien in deze akte gesproken wordt van “verschenen persoon”, dan _____
wordt daarmee aangeduid de betreffende verschenen persoon, handelend
als hiervoor gemeld, tenzij het tegendeel is bepaald of uit het tekstver ____
band blijkt. ________________________________________________________________________
Indien een verschenen persoon in deze akte handelt als schriftelijk ge ____
volmachtigde van een partij bij deze akte, dan blijkt dat uit de alsdan aan
deze akte gehechte onderhandse akte(n) van volmacht, tenzij het tegen ___
deel is bepaald of uit het tekstverband blijkt. __________________________________
VERKLARINGEN PARTIJ(EN): _____________________________________________
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: _____________
I. STATUTEN: __________________________________________________________________
Bij deze akte wordt opgericht een vereniging, waarvoor de volgende sta _
tuten gelden: _______________________________________________________________________
NAAM EN ZETEL _____________________________________________________________
Artikel 1 __________________________________________________________________________
De vereniging draagt de naam: Filmclub IJsselstreek-Draaiboek ___________
en is gevestigd te Krimpen aan den IJssel._____________________________________
DOEL _____________________________________________________________________________
Artikel 2 __________________________________________________________________________
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van een sociaal belang __
als bedoeld in artikel 5c van de Algemene wet inzake rijksbelastin ___
gen juncto artikel 1a sub b Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake
rijksbelastingen 1994 en wel met name door: ___________________________
het bevorderen van de filmkunst door amateurs. ________________________
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: _________________________
- het bevorderen van de belangstelling voor- en het beoefenen van
het filmen; _______________________________________________________________
- het regelmatig houden van bijeenkomsten; _________________________
- het vormen van werkgroepen; ________________________________________
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het geven van voorlichting en instructie door middel van cursus _
sen en workshops voor leden en niet-leden, dit in de ruimste zin
van het woord; __________________________________________________________
- het organiseren en houden van wedstrijden; ________________________
- het onderhouden van contact met andere verenigingen met een __
zelfde of soortgelijk doel. _____________________________________________
3. De vereniging heeft met het totaal van haar activiteiten geen winst ___
oogmerk. _____________________________________________________________________
DUUR _____________________________________________________________________________
Artikel 3 __________________________________________________________________________
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. _____________________________
LIDMAATSCHAP _____________________________________________________________
Artikel 4 __________________________________________________________________________
1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten
of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen _
besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone ____
zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is be _____
paald of kennelijk anders is bedoeld.______________________________________
2. Gewone leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aange ___
meld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegela __
ten. ____________________________________________________________________________
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergade
ring alsnog tot toelating besluiten._________________________________________
3. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de __
vereniging, als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd
en hun benoeming hebben aanvaard. Een lid dat tot erelid wordt be __
noemd blijft daarnaast gewoon lid zolang het lidmaatschap niet is ___
geëindigd ingevolge het bepaalde in artikel 6. ___________________________
Artikel 5 __________________________________________________________________________
Het lidmaatschap is persoonlijk en daarom niet vatbaar voor overdracht _
of overgang. _______________________________________________________________________
Artikel 6 __________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: __________________________________________________
a. door de dood van het lid; is een rechtspersoon lid, dan eindigt __
zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan; _________________
b. door opzegging door het lid; __________________________________________
c. door opzegging door de vereniging; _________________________________
d. door ontzetting. _________________________________________________________
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar, mits schriftelijk en met inachtne ___
ming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien _
-
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3.

4.

5.

een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap _
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. ______________
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door __
opzegging mogelijk: ________________________________________________________
a. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren; ____________________________________________________
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de __
leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een
lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een __
wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen; ____________
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot ___
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fu _
sie. _______________________________________________________________________
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens __
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, met inachtne ___
ming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Indien _
een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap _
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin _
is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien _
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ____
voortduren. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging ge _
schiedt door het bestuur en kan slechts plaatsvinden wanneer redelij _
kerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren. _________________________________________________________
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken _____
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten __
van de vereniging handelt, zoals ondermeer in het geval dat, ondanks
betalingsherinnering, de jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig wordt __
betaald of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze bena __
deelt. __________________________________________________________________________
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten __
spoedigste van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. __
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de ___
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. _________
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ge ___
schorst.________________________________________________________________________
De algemene vergadering kan slechts tot ontzetting besluiten door __
een daartoe strekkend besluit, genomen met een meerderheid van ten
minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. _______________
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar ein ____
digt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door __
het lid verschuldigd. _________________________________________________________
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Het lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de ____
verplichtingen van geldelijk aard der leden met meer dan vijftig pro _
cent zijn verzwaard, is bekend geworden of is medegedeeld, door ___
opzegging van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit
te zijnen opzichte uitsluiten.________________________________________________
7. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, regle ____
menten of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelij _
ke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen ___
periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is be ____
roep mogelijk bij de algemene vergadering. Het in lid 4 bepaalde ___
aangaande "beroep" is van overeenkomstige toepassing. _______________
DONATEURS ___________________________________________________________________
Artikel 7 __________________________________________________________________________
1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. __
2. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzeg ___
ging te doen eindigen._______________________________________________________
3. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke ___
bijdrage te verlenen, waarvan de minimale omvang door de algeme _
ne vergadering wordt vastgesteld. _________________________________________
4. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die ____
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. __
5. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde ____
door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzeg _
ging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende vereni _
gingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. ____________________________
GELDMIDDELEN _____________________________________________________________
Artikel 8 __________________________________________________________________________
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdra ___
gen van de gewone leden en de donateurs, erfstellingen, legaten, ____
schenkingen en andere inkomsten. ________________________________________
2. Ieder gewoon lid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag __
wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De leden kunnen in
categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
Behoudens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk be __
paalt dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn _
zij daarvan vrijgesteld, ook als dat erelid gewoon lid is gebleven. ____
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te ver
lenen.__________________________________________________________________________
BESTUUR _______________________________________________________________________
Artikel 9 __________________________________________________________________________
6.
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Het bestuur bestaat uit ten minste drie natuurlijke personen. De al ___
gemene ledenvergadering kiest na voordracht een voorzitter. De ____
functies van secretaris en penningmeester worden binnen het bestuur
verdeeld. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook _
door één persoon worden vervuld. ________________________________________
Het bestuur kan een bestuurder ook een andere titel verlenen. ________
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd __
uit de leden van de vereniging. De algemene vergadering kan beslui _
ten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt benoemd. _______
De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. __________
3. De benoeming van de voorzitter geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. __________________________
4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het be
stuur als drie (3) of meer leden. ____________________________________________
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de verga __
dering meegedeeld. _________________________________________________________
Een voordracht door drie (3) of meer leden moet één week vóór de _
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. _____________
5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen ____
door een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen ___
genomen besluit van de algemene vergadering, genomen in een ver _
gadering waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig of
vertegenwoordigd is. ________________________________________________________
6. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering __
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in
de keus. _______________________________________________________________________
7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoe __
ming uit die voordrachten. _________________________________________________
8. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door _
de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake ___
van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een __
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ___________
9. Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene verga_
dering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft beslo __
ten, eindigt de schorsing. Het geschorste bestuurslid wordt in de ge __
legenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden
en kan zich daarbij door een raadsman doen bijstaan. __________________
10. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. On __
der een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeen ___
volgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuursleden tre ___
den af volgens een door het bestuur op te maken rooster; een volgens
1.
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het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. ____
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het roos _
ter de plaats van zijn voorganger in. ______________________________________
11. In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet
voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. __________________________________
12. De bestuursleden mogen ter zake van de door hen voor de vereniging
verrichte werkzaamheden geen andere beloning ontvangen dan een _
vergoeding voor gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatie _
geld, een en ander als bedoeld in artikel 1a sub e Uitvoeringsregeling
Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 of de daarvoor in de ____
plaats gekomen regeling. ___________________________________________________
13. Tot bestuurder kunnen niet worden benoemd casu quo bestuurders __
mogen niet zijn de echtgenoot, geregistreerd partner, samenlevings __
partner en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van ___
een bestuurder. Indien tijdens het bestuurslidmaatschap door huwe __
lijk, het aangaan van een geregistreerd partnerschap of het gaan sa ___
menwonen voorgaande bepaling overtreden wordt, zal bij de eerst ___
volgende algemene vergadering de algemene vergadering moeten ___
besluiten wie van de betrokkenen zal moeten aftreden. Het bepaalde
in deze statuten over verkiezing van personen door de algemene ver _
gadering is alsdan van overeenkomstige toepassing. ___________________
Artikel 10 ________________________________________________________________________
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur
kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan een
eventueel dagelijks bestuur. ________________________________________________
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrij_
ging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het ____
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk _____
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander __
verbindt. ______________________________________________________________________
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering ___
voor besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2
omschreven. __________________________________________________________________
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen derden beroep ___
worden gedaan. ______________________________________________________________
4. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergade
ring voor besluiten tot: ______________________________________________________
I. Onverminderd het bepaalde onder II. het aangaan van rechts_____
handelingen en het verrichten van investeringen welke niet in de
begroting zijn opgenomen, dan wel een door de algemene ver ___
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gadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag, te
boven gaande; __________________________________________________________
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van registergoederen; _____________________
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging
een bankkrediet wordt verleend; ________________________________
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen op _
nemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik__
maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; _____
d. het aangaan van dadingen; _______________________________________
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van _
arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen
van conservatoire maatregelen en van het nemen van die ___
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; ____________
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. _________
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden ___
geen beroep worden gedaan. _______________________________________________
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris _
notulen opgemaakt die op dezelfde of de eerstvolgende bestuursver _
gadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter
en de secretaris worden ondertekend. _____________________________________
6. Het ter bestuursvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter _
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt __
voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd __
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ____________________________
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, in ___
dien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge __
schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze ___
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelij _
ke stemming. _________________________________________________________________
8. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de ___
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden ___
gegeven. ______________________________________________________________________
Artikel 11 ________________________________________________________________________
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onder __
delen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies waarvan de leden
door het bestuur worden benoemd en ontslagen. _____________________________
De samenstelling van commissies wordt door het bestuur aan de algeme _
ne vergadering bekend gemaakt. ________________________________________________
VERTEGENWOORDIGING ________________________________________________
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Artikel 12 ________________________________________________________________________
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet __
niet anders voortvloeit. _____________________________________________________
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzit _
ter tezamen met de secretaris of de penningmeester, dan wel de se ___
cretaris tezamen met de penningmeester. _________________________________
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden __
alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die ____
volmacht te vertegenwoordigen. ___________________________________________
DE ALGEMENE VERGADERING ________________________________________
Artikel 13 ________________________________________________________________________
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet ge ___
schorst zijn, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, de ere _
leden alsmede degenen, die daartoe door het bestuur en/of de alge ___
mene 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. __
Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan aan __
een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het ___
uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste
twee personen als gevolmachtigde optreden. ____________________________
Het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadge ___
vend stem. Ereleden hebben geen stemrecht indien zij niet tevens ___
gewoon lid zijn. ______________________________________________________________
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergade_
ring stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, __
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering. Dit laat onverlet het ____
geen is bepaald voor een statutenwijziging of ontbinding der vereni _
ging. ___________________________________________________________________________
4. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grote
re meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte __
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____________________________
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ______
6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meer __
derheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van
een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorge ____
dragen kandidaten plaats. ___________________________________________________
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan
vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte
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meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd
en de stemmen staken. ______________________________________________________
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede _
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de per ____
soon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal ____
stemmen is uitgebracht. _____________________________________________________
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op __
meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt,
op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen _____
meer kunnen worden uitgebracht. _________________________________________
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, _
beslist het lot wie van beiden is gekozen. ________________________________
7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen. ______________________________________
8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een ____
schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden
zulks vóór de stemming verlangt. _________________________________________
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtig _
de hoofdelijke stemming verlangt. ________________________________________
Artikel 14 ________________________________________________________________________
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij
diens afwezigheid, door één van de aandere aanwezige bestuurslie ___
den, te bepalen door het alsdan aanwezige bestuur. _____________________
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf
in haar leiding. _______________________________________________________________
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oor ___
deel omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. _______________
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover
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 stem ___
ming 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. _________________________________________________
3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen ge ___
houden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen
persoon. _______________________________________________________________________
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Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene __
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en _
de secretaris van die vergadering ondertekend. __________________________
Artikel 15 ________________________________________________________________________
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. ________
Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en __
wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ver _
lenging van deze termijn door de algemene vergadering. In deze al __
gemene vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de __
gang van zaken in de vereniging 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 bestuursleden; ontbreekt
de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder
opgave van redenen melding gemaakt. ___________________________________
In deze vergadering wordt tevens behandeld de kwijting (decharge) _
van de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar
gevoerde beleid en bestuur. ________________________________________________
Het bestuur stelt voorts een begroting op voor het volgende jaar, ____
welke eveneens in deze vergadering ter goedkeuring aan de algeme _
ne vergadering wordt voorgelegd. _________________________________________
2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige
lid aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring af ___
komstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering, jaar ____
lijks, een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het
bestuur mogen uitmaken. De last van de commissie kan te allen tijde
door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door
de benoeming van een andere commissie. ________________________________
3. Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand
voor de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden
waarin deze zullen worden behandeld, toekomen aan de commissie. _
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene _
vergadering verslag van haar bevindingen uit. ___________________________
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar on __
derzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar __
desgewenst de kas en de waarden te tonen, inzage in de boeken, be __
scheiden en andere gegevensdragers der vereniging te geven. _________
5. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere ______
boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereni __
ging door een deskundige doen bijstaan nadat de algemene ledenver_
gadering hiertoe goedkeuring heeft gegeven. ____________________________
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Artikel 16 ________________________________________________________________________
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden
algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls
het dit wenselijk oordeelt. __________________________________________________
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als _
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stem ___
men in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn __
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. _________
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt ge _
geven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de alge ___
mene vergadering overgaan. De verzoekers kunnen alsdan anderen _
dan bestuursleden belasten met de leiding der vergadering en het op _
stellen der notulen. __________________________________________________________
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schrifte __
lijke mededeling aan de stemgerechtigden. Indien een lid hiermee in
stemt, kan voormelde bijeenroeping geschieden door een langs elek _
tronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt [artikel ___
2:41 BW]. ____________________________________________________________________
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen. ________
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen met de bij __
lagen vermeld, onverminderd het bepaalde omtrent statutenwijziging
en ontbinding der vereniging _______________________________________________
4. a. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde _
op kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene ver _
gadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zo _
danig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen
in die vergadering van één/tiende gedeelte der stemmen zich ___
daartegen verzet. _______________________________________________________
b. Het bepaalde in lid 4.a. is niet van toepassing op een besluit tot _
statutenwijziging of ontbinding der vereniging. ____________________
STATUTENWIJZIGING _____________________________________________________
Artikel 17 ________________________________________________________________________
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit
van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mede __
deling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. __
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling __
van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten ___
minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat _
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen,
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op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter 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 in een vergadering _
waarin ten minste twee/derde van de leden tegenwoordig en/of ver __
tegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig _____
en/of vertegenwoordigd, dan wordt daarna een tweede vergadering _
bijeengeroepen, te houden ten minste veertien en uiterlijk dertig da __
gen na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de
vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal te ____
genwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen. _____________________________________________________________________
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een nota _
riële akte is opgemaakt. _____________________________________________________
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging
te doen verlijden. ____________________________________________________________
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig _
of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met al __
gemene stemmen wordt genomen. ________________________________________
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte _
van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de sta _
tuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore __
van het betreffende door de Kamer van Koophandel en Fabrieken ___
gehouden register. ___________________________________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING ________________________________________
Artikel 18 _________________________________________________________________________
1. Het bepaalde in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige
toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbin ____
ding van de vereniging. _____________________________________________________
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde be _
sluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel moge___
lijk in overeenstemming met het doel van de vereniging. ______________
Dit kan ook zijn een verdeling op fifty/fifty basis naar de alsdan twee
nieuw op te richten verenigingen, één in Capelle aan den IJssel en __
één in Krimpen aan den IJssel, al dan niet onder de namen van de ___
twee oprichters. _____________________________________________________________
3. De vereffening geschiedt door het bestuur._______________________________
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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 zoveel mogelijk van kracht. ____
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _______
5. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan __
haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig __
zijn. De vereffenaar(s) doet(n) van de beëindiging opgave aan het in
lid 6 van artikel 17 vermelde register. ____________________________________
6. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden
vereniging moeten worden bewaard gedurende tien jaren na afloop _
van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als
zodanig is aangewezen. _____________________________________________________
REGLEMENTEN _______________________________________________________________
Artikel 19 _________________________________________________________________________
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen __
en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze
statuten niet of niet volledig wordt voorzien. ____________________________
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de
wet of met deze statuten. ___________________________________________________
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
bepaalde in artikel 17 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepas ___
sing. ___________________________________________________________________________
RAAD VAN ADVIES __________________________________________________________
Artikel 20 ________________________________________________________________________
Het bestuur kan een raad van advies instellen en opheffen, welke raad ___
van advies bestaat uit de verschillende (groepen) betrokkenen bij het ____
werk van de vereniging. _________________________________________________________
Deze raad kan gevraagd en ongevraagd het bestuur adviezen geven. ______
De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontsla ___
gen door het bestuur. ____________________________________________________________
De wijze van voormelde instelling, opheffing en werkwijze van de raad _
van advies en de benoeming, schorsing, ontslag van haar leden worden in
het reglement bepaald. __________________________________________________________
TUCHTRECHTSPRAAK ____________________________________________________
Artikel 21 ________________________________________________________________________
1. Het bestuur kan, onverminderd het bepaalde in de statuten inzake ___
ontzetting, een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen _
of besluiten van de organen van de vereniging of de vereniging op __
onredelijke wijze benadeelt: _______________________________________________
a. schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van ______
maximaal zes (6) maanden, gedurende welke termijn de rechten
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van de betrokkene jegens de vereniging niet kunnen worden uit _
geoefend; ________________________________________________________________
b. berispen. _________________________________________________________________
Het bestuur kan voorts een eventuele boete van de betreffende bond,
indien daarbij aangesloten, in verband met een gedraging van het lid
als straf opleggen aan de betreffende persoon. ___________________________
2. Het bestuur stelt het betrokken lid ten spoedigste in kennis van vo ___
renbedoelde tuchtrechtelijke maatregel, met opgave van redenen. De
betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de ken ___
nisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. _____________
3. De algemene vergadering kan een tuchtrechtcommissie instellen die,
in plaats van het bestuur, zal worden belast met de tuchtrechtspraak
als vermeld in dit artikel. De samenstelling, bevoegdheden en werk__
wijze van de commissie en de procesgang kunnen nader worden ge __
regeld in een tuchtreglement. ______________________________________________
4. Zowel bij de behandeling door het bestuur casu quo de tuchtcommis
sie als bij de behandeling door de algemene vergadering, kan de be __
trokkene, indien hij al dan niet op zijn verzoek wordt gehoord, zich _
door een raadsman doen bijstaan. _________________________________________
II. EERSTE BESTUUR: ______________________________________________________
Het eerste bestuur bestaat uit: ___________________________________________________
- voornoemde heer L. Honkoop, als voorzitter; ___________________________
- voornoemde heer J.N. Reek, als secretaris;_______________________________
- de heer Willem Johan Slooff, wonende te 2925 AW Krimpen aan ___
den IJssel, Landszoom 7, geboren te Krimpen aan den IJssel op zes _
januari negentienhonderd veertig, gehuwd, als penningmeester. ______
Verklaringen Wet op het notarisambt ______________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit heb ik,
notaris, vastgesteld aan de hand van voormelde daartoe door de wet ______
voorgeschreven documenten. ___________________________________________________
De verschenen personen hebben eenparig verklaard vóór het verlijden ___
van de akte een concept van de akte te hebben ontvangen, van de inhoud
van deze akte kennis te hebben genomen, gewezen te zijn op de gevolgen
die uit de inhoud van deze akte voortvloeien en derhalve voldoende in ___
zicht hebben in de (vermogensrechtelijke) gevolgen, alsmede met de in __
houd van de akte en beperkte voorlezing daarvan in te stemmen. __________
Waarvan akte in minuut is verleden te NIEUWERKERK AAN DEN ___
IJSSEL op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. ______________________
Na onder meer mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en de _
toelichting daarop aan de verschenen personen, is deze akte onmiddellijk,
na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, notaris, on _
dertekend. _________________________________________________________________________

