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WIJZIGING STATUTEN SPORTVERENIGING LOO 

 

 

 

Vandaag, achttien mei tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Hendri-

kus Aalbert van Ramshorst, notaris te Duiven: 

de heer Antonius Theodorus Ignatius Hooyman, geboren te Duiven op eenendertig 

juli negentienhonderdzesenvijftig, 

(legitimatiebewijs: paspoort nummer NR3LK7H95) 

wonende te 6924 AB Loo, gemeente Duiven, Loostraat 3, gehuwd, 

te dezen handelend als secretaris van het bestuur van de vereniging Sportvereni-

ging Loo, zetelende te Loo (Gelderland), kantoorhoudende te 6924 AE Loo (Gelder-

land), Loostraat 22a, welke vereniging is ingeschreven in het Handelsregister dat 

wordt gehouden bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 40120108, 

en als zodanig op grond van artikel 19 lid 5 van de statuten van de vereniging be-

voegd tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde: 

1. dat bij akte, op zevenentwintig mei negentienhonderdvijfenveertig verleden, is 

opgericht de vereniging Sportvereniging Loo (hierna genoemd: "de vereniging"); 

2. dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statuten-

wijziging, verleden op vijf november negentienhonderdachtennegentig voor mr. 

D.J. Willemsen, destijds notaris te Arnhem; 

3. dat de ledenvergadering van de vereniging op twaalf april tweeduizend eenen-

twintig heeft besloten om de statuten van de vereniging integraal te wijzigen, 

zulks overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 van de statuten van de vereni-

ging. 

 Van dit besluit blijkt uit de notulen van de gemelde ledenvergadering, die aan 

deze akte worden gehecht. 

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voor-

meld besluit de statuten van de vereniging bij deze integraal te wijzigen, zodat de 

statuten van de vereniging thans komen te luiden als volgt: 

STATUTEN 

NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID 

Artikel 1. 

1. De vereniging draagt de naam: "Sportvereniging Loo", en werd opgericht op ze-

venentwintig mei negentienhonderdvijfenveertig. Zij is gevestigd te Loo, ge-

meente Duiven.  

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 

3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister dat gehouden wordt bij de 

Kamer van Koophandel. 

DUUR 

Artikel 2. 
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1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één juli tot en met dertig juni.  

DOEL 

Artikel 3. 

1. De vereniging stelt zich als doel het doen beoefenen en het bevorderen van de 

voetbal-, handbal-, tennis- en recreatiesport in de meest uitgebreide zin.  

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door als vereniging voor 

haar leden: 

 a. die de voetbalsport beoefenen de omstandigheden te scheppen om de 

voetbalsport te kunnen beoefenen en het lidmaatschap van de Koninklijke 

Nederlandse Voetbalbond (hierna te noemen KNVB) te verwerven; 

 b. die de handbalsport beoefenen de omstandigheden te scheppen om de 

handbalsport te kunnen beoefenen en het lidmaatschap van het Neder-

lands Handbal Verbond (hierna te noemen NHV) te verkrijgen; 

 c. die de tennissport beoefenen de omstandigheden te scheppen om de ten-

nissport te kunnen beoefenen en indien noodzakelijk wordt geacht, aanslui-

ting bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna te noemen 

KNLTB) te verkrijgen. Aansluiting bij de KNLTB is mogelijk na een besluit 

van de algemene ledenvergadering;  

 d. die de recreatiesport beoefenen (onder meer zaalvolleybal, beachvolleybal 

en darts) de omstandigheden te scheppen om de recreatiesport te kunnen 

beoefenen. Naar behoefte van de leden kan dit worden uitgebreid;  

 e. de belangen van genoemde sporten te behartigen; 

 f. de eigendommen van de vereniging te beheren. 

LIDMAATSCHAP 

Artikel 4. 

1. Leden zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek als zodanig door het be-

stuur zijn toegelaten.  

2. De vereniging kent leden:   

 a. die de voetbalsport beoefenen;  

 b. die de handbalsport beoefenen;  

 c. die de tennissport beoefenen;  

 d. die de omnisport beoefenen (takken van sport zonder afdelingsbestuur);  

 e. die de club ondersteunen (donateurs);  

 f. die benoemd zijn tot erelid.  

 De diverse sporten zijn ondergebracht in afdelingen. 

3. a. Het bestuur is bevoegd aan de door haar tot de vereniging toe te laten le-

den specifieke lidmaatschaps-vereisten te stellen, overeenkomstig het 

huishoudelijk reglement en de voorschriften van de KNVB,  van de NHV, 

van de KNLTB  of van overige sportbonden, al naar gelang de beoefende 

tak van sport.  

 b. Het lidmaatschap van de KNVB is verplicht voor leden die de voetbalsport 

beoefenen, daaronder begrepen diegenen die in de vereniging een al dan 

niet betaalde functie bekleden met betrekking tot de voetbalsport.  

 c. Het lidmaatschap van de NHV is verplicht voor leden die de handbalsport 

beoefenen, dit lidmaatschap is tevens verplicht voor diegenen die binnen 
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de vereniging op het gebied van de handbalsport een al dan niet betaalde 

functie bekleden.  

 d. Het lidmaatschap van de KNLTB is verplicht voor leden die de tennissport 

die de tennissport beoefenen vanaf het moment dat de vereniging zich bij 

deze bond heeft aangesloten; dit lidmaatschap is tevens verplicht voor die-

gene die binnen de vereniging op het gebied van de tennissport een al dan 

niet betaalde functie bekleden.  

 e. Leden van het bestuur zijn gedurende de perioden dat zij hun bestuurs-

functie uitoefenen verplicht zo nodig het lidmaatschap van de KNVB, het 

NHV en indien van toepassing de KNLTB aan te nemen.  

4. Op voorstel van het bestuur of van minimaal vijf stemgerechtigde leden kan de 

algemene ledenvergadering een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de 

vereniging tot erelid benoemen.  

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN 

Artikel 5. 

1. De leden zijn verplicht:  

 a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van 

het bestuur, van de algemene ledenvergadering of van een ander orgaan 

van de vereniging na te leven.  

 b. De statuten en reglementen van respectievelijk de KNVB, het NHV en de 

KNLTB, de besluiten van één van haar organen, alsmede de van toepas-

sing zijnde spelregels na te leven, al naar gelang de beoefende sport.  

 c. De belangen van de vereniging, de KNVB, het NHV en de KNLTB en van 

de voetbal-, handbal- en tennissport in het algemeen niet te schaden.  

 d. De overige verplichtingen, die de vereniging, met de KNVB, het NHV en de 

KNLTB in naam van haar leden aangaat, of welke uit het lidmaatschap van 

de vereniging, de KNVB, het NHV of de KNLTB voortvloeien, te aanvaar-

den en na te komen. 

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de vereniging 

slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na voorafgaande toe-

stemming van de algemene ledenvergadering. 

STRAFFEN 

Artikel 6 

1. a. In het algemeen zullen strafbaar zijn handelingen of nalatigheden die in 

strijd zijn met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de 

vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.   

 b. Tevens zullen strafbaar zijn zodanige handelingen of nalatigheden die in 

strijd zijn met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen en/of 

besluiten van organen van de KNVB, het NHV en de KNLTB of waardoor 

de belangen van de KNVB, het NHV en de KNLTB in het algemeen worden 

geschaad.  

2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in het eerste 

lid, de volgende straffen op te leggen  

 a. berisping;  

 b. schorsing;  

 c. royement;  
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 d. tuchtrechtelijke boete;  

 e. uitsluiting van het deelnemen aan wedstrijden;  

 f. ontzegging van het recht om een of meer functies uit te oefenen;  

 g. ontzegging van de sportaccommodatie. 

3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. 

Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaat-

schap verbonden rechten worden ontzegd.  

4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in ernstige mate in 

strijd met de statuten of besluiten van organen van de vereniging handelt, of de 

vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na sommatie nalatig blijft 

zijn/haar contributie te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, 

wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend schrij-

ven van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. De betrokkene 

is bevoegd binnen één maand na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te 

gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende 

het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot 

royement zal moeten worden genomen met ten minste twee/derde van het aan-

tal uitgebrachte stemmen. 

5. In geval van overtreding van wedstrijdbepalingen, alsmede van de statuten, re-

glementen en/of besluiten van organen van de betreffende sportbond is het be-

trokken lid tevens onderworpen aan de bepalingen met betrekking tot de tucht-

rechtspraak van die sportbond. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 7. 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:  

1. contributie van de leden; 

2. ontvangsten uit wedstrijden;  

3. andere inkomsten. 

CONTRIBUTIE 

Artikel 8. 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie die door de 

algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 

categorieën worden ingedeeld waarvoor verschillende tarieven gelden. 

2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.  

3. Wanneer een lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft 

niettemin de contributie  voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het 

bestuur anders beslist.  

4. Bij tijdelijke opschorting van het lidmaatschap in verband met zwangerschap of 

langdurige blessures bepaalt de contributie-inner naar rato het begin en einde 

van de opschorting. 

KOSTENVERGOEDING 

Artikel 9. 

Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden uitkomen of aan trainingen 

deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van vervoer en verblijf te vergoeden. 

Tevens kunnen er vrijwilligersvergoedingen worden toegekend voor specifieke 

werkzaamheden. 
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EINDE LIDMAATSCHAP 

Artikel 10. 

1. Het lidmaatschap eindigt:  

 a. door het overlijden van het lid;  

 b. door schriftelijke opzegging door het lid;  

 c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging;  

 d. door royement, als bedoeld in artikel 6 lid 4.  

2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzegging na-

mens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 

in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of wan-

neer hij/zij zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer 

van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren.  

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van 

een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddel-

lijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen 

op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opge-

zegd. 

5. Ingeval een lid door de KNVB, het NHV, de KNLTB of overige sportbonden is 

geroyeerd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit royement, ver-

plicht het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te 

zeggen. 

DONATEURS 

Artikel 11. 

1. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn toege-

laten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het be-

stuur vastgestelde bijdrage te storten.  

2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij 

of krachtens de statuten en/of het huishoudelijk reglement zijn toegekend of op-

gelegd.  

3. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds 

door opzegging worden beëindigd.   

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

BESTUUR 

Artikel 12. 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste zeven meerderjarige personen, met aan het 

hoofd een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die rechtstreeks 

door de leden worden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering. De 

voorzitter wordt rechtstreeks uit de algemene vergadering gekozen. De overige 

functies worden onderling binnen het bestuur verdeeld. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of 

ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot uitoe-

fening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig 
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mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de 

open plaats(en) aan de orde komt. In geval van belet of ontstentenis van alle 

bestuursleden, wijst de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten minste 

drie vervangende bestuursleden aan. 

3. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur. Tegenkandidaten 

kunnen schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, uiterlijk twee dagen voor 

de algemene ledenvergadering 

4. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen 

bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hier-

van, hetzij in het cluborgaan, hetzij middels een schriftelijke kennisgeving me-

dedeling aan alle leden.  

5. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke ver-

vulling van de hem/haar opgedragen taak.  

6. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn/haar verkiezing af volgens een 

door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond 

herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster 

de plaats van zijn/haar voorganger in.  

7. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 

daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid 

vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing 

die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt 

door het verloop van die termijn.  

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:  

 a. door het eindigen van het lidmaatschap;  

 b. door te bedanken als bestuurslid. 

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR 

Artikel 13. 

1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft 

genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen be-

sluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk 

vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit ver-

langt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oor-

spronkelijke stemming. 

3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter 

of een bestuurslid anders wensen.  

4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door 

het bestuur aangewezen persoon verslag gemaakt, die op de eerstvolgende 

bestuursvergadering door het bestuur dient te worden vastgesteld.  

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 14. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur be-

voegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te 
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beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de 

orde komt.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 

benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 

tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren 

van registergoederen. Het bestuur is nimmer bevoegd om zich sterk te maken 

voor de schulden van derden (borgstelling).  

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor 

het besluiten tot:  

 a. onverminderd het bepaalde onder ii hierna, het aangaan van rechtshande-

lingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde van vijf-

tienduizend euro (€ 15.000,00) te boven gaande;  

 b. i. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen en 

geven van onroerende goederen; 

  ii. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 

bankkrediet wordt verleend;  

 c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen 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 pro-

cedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatre-

gelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kun-

nen lijden;  

 f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen be-

roep worden gedaan. 

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in 

en buiten rechte vertegenwoordigd: hetzij door het bestuur, hetzij door de voor-

zitter, secretaris en penningmeester tezamen.  

7. Het bestuur is verplicht om de vereniging, het bepaalde in de leden 1 tot en met 

6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te doen inschrijven in het han-

delsregister. 

REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 15. 

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtin-

gen kunnen worden gekend. 

2. Het bestuur brengt, behoudens verlenging door de algemene vergadering, bin-

nen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergade-

ring zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat 

van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen 

boekjaar gevoerd beleid. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn ie-

der lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 
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3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie bestaande uit 

drie leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van 

het bestuur. 

 b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend 

slechts tweemaal herkiesbaar.  

 c. De kascommissie controleert de rekening en verantwoording van het be-

stuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindin-

gen uit.  

4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boek-

houdkundige kennis, dan kan de commissie zich voor rekening van de vereni-

ging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de com-

missie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 

kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der ver-

eniging te geven.  

5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering 

worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere kascom-

missie.  

6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening 

en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, 

zeven jaar lang te bewaren. 

ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 16. 

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.  

2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een alge-

mene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.  

3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:  

 a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.  

 b. Jaarverslag van de secretaris.  

 c. Jaarverslag van de penningmeester.  

 d. Verslag van de kascommissie. 

 e. Vaststelling van de begroting.  

 f. Vaststelling van de contributie.  

 g. Verkiezing bestuursleden.  

 h. Verkiezing leden van de kascommissie.  

 i. Rondvraag.  

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt.  

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur met in-

achtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.   

6. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen 

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van 

niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen 

gevolg is gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
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door oproeping óvereenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaat-

sen van een advertentie in tenminste één ter plaatse waar veel gelezen dag-

blad. 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 17. 

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering, echter donateurs 

hebben geen stemrecht. Leden die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en 

geen toegang tot de algemene ledenvergadering. 

2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. 

3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemach-

tigd ander lid van achttien (18) jaar en ouder. Aan de eis van een schriftelijke 

volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd. De ge-

machtigde kan echter, naast zijn eigen stem, in totaal voor niet meer dan twee 

andere leden stem uitbrengen. 

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aan-

nemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel 

van de voorzitter.  

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet an-

ders bepalen, beslist bij meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij het staken 

van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de 

meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, vindt her-

stemming plaats over de personen die de meeste of zo nodig, de meeste en op 

één na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het 

grootste stemmenaantal. Indien bij die herstemming de stemmen staken, beslist 

het lot. 

7. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: 

 a. blanco zijn;  

 b. zijn ondertekend; 

 c. onleesbaar zijn;  

 d. een persoon niet duidelijk aanwijzen;  

 e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;  

 f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is be-

doeld. 

LEIDEN EN NOTULEREN ALGEMENE VERGADERING 

Artikel 18. 

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur. Ont-

breekt de voorzitter, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen be-

stuurslid als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap voor-

zien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.  

2. Van het verhandelde in elke jaarvergadering worden door de secretaris of een 

door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen liggen in 

het clubhuis ter inzage, of worden digitaal verzonden naar de leden en dienen 

door de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld. 

ELECTRONISCH STEMMEN 

Artikel 19. 
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1. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, kun-

nen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch communi-

catiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel 

kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelin-

gen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.  

2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 

communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste 

dag voorafgaand aan die algemene vergadering, worden gelijkgesteld met 

stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.  

3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch 

communicatiemiddel. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 20. 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging 

van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zo-

danige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen.  

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen 

voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wij-

ziging woordelijk is opgenomen, in het clubhuis en/of de website voor de leden 

ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt ge-

houden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen 

voor de vergadering in het cluborgaan en/of de website gepubliceerd en/of digi-

taal verstuurd naar alle leden.  

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitge-

brachte stemmen.  

4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de al-

gemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het be-

sluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.  

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte 

is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan. Iede-

re bestuurder afzonderlijk is tot het doen verlijden van deze akte bevoegd. 

6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande 

goedkeuring van de KNVB. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van 

de vereniging. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 21. 

1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de al-

gemene vergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitge-

brachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden 

aanwezig is. 

2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is kan op een 

volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op deze ver-

gadering aanwezige aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten.  
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3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde ver-

gaderingen moet worden meegedeeld dat ter vergadering zal worden vastge-

steld om de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige 

vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen.  

4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, ge-

schiedt de vereffening door het bestuur.  

5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de algemene verga-

dering aan te wijzen instelling of vereniging ten gunste van de Loose gemeen-

schap.  

6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor Amateurisme 

van de KNVB en indien nodig van het NHV, de KNLTB en overige sportbonden.  

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover 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 "in liquidatie". 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 22. 

De vaststelling van een huishoudelijk reglement geschiedt niet door middel van een 

notariële akte, terwijl het ook niet ter inschrijving behoeft te worden opgegeven aan 

het handelsregister. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 23. 

1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden 

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.  

2. Oproepingsbrieven en andere mededelingen door of aan de leden of het be-

stuur geschieden per brief of langs elektronische weg. 

SLOT 

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Duiven op de datum als in het hoofd van deze akte ver-

meld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte en gegeven toelichting daarop 

heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis 

genomen en daarmee in te stemmen. 

Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door hem en mij, notaris, ondertekend. 

(Volgt ondertekening) 
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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