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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, dertien november tweeduizend negentien, verschenen voor mij, mr'

lJntzeRieuwerdHoekstra,notaristeTilburg:-----.-*.-.
1. mevrouw

te deien ÀanOeÉnd-als respectievelijk voorzitter en secretaris van de';à;óirg 
met vottedige rechtsbevoógdheid : GOLF.C-LUB WEI LENSEI N D,

statutalr gevestigd te Gilze, kantoorhoudende te 5126 PN Gilze,

ÀlËhÀ;*eg 14'A, welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister

onO",. nummér 51494329, en gemelde vereniging op grond van het

OàpaatOe in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende,------------------

hierna ook te noemen: 'de Vereniqinq'
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden: ----------------

INLEIDING

-; 
V"*niging is opgericht bij akte verleden voor mr. F.J.L.M. Prickartz,

àestijds nótrÍ. te'C'itze en iiien, op een december.tweeduizend tien; -

- de sfatuten van de Vereniging zijn nadien niet gewijzigd, noch is -----
daartoe een besluit genomen;

- bii de algemene ledènvergadering de dato drie juli tweeduizend -----
nógentiàn is onder meer aan de orde gekomen het voorstel tot *------
wrliiging van de statuten van de Vereniging' ------.-.---

- Oit ii dé eerste vergadering de dato drie juli tweeduizend negentíen --

niet is voldaan aan Éet besÍssingsquorum zoals aangegeven in de ---
statuten en dat er op diezelfde datum een tweede algemene

ledenvergadering is gehouden en er in deze tweede vergadering een -

rechtsgeldig besiuit is genomen over de statutenwijziging;---
- van dele bésluiten blijkt uit een exemplaar van de notulen van ----------

bedoelde vergaderingen, waarvan een exemplaar aan deze akte zal -
worden gehecht

STATUTENWIJZIGING-:--- - ---.--------
De verschen"n persïGn, handelend als gemeld verklaarden ter uitvoering

van gemeroe besluiten de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen, -
zodàtzij voortaan zullen luiden als volgt:
"aÍ!&Ll
Naam en zetel
De vereniging draagt de naam:
GOLFCLÈB WEILENSEIND en is gevestigd te Gilze'

Artikel 2



1. De vereniging heeft ten doel het beoefenen en bevorderen van de -----
golfsport op Golfpark Weilenseind te Gilze, alsmede het bevorderen ---
van het onderlinge contact tussen haar leden.

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: -------
a. het behartigen van de belangen van haar leden voor zover deze --

verband houden met de golfsport;
b. het bevorderen van het onderlinge contact tussen de leden;--
c. het uitschrijven van en (doen) deelnemen aan wedstrijden, ---------

toernooien en andere activiteiten; -------------
d. het verbreiden van spel- en gedragsregels onder de leden;--
e. het lidmaatschap van de Nederlandse Golf Federatie, hierna aan -

te duiden als: de NGF, gevestigd te Utrecht;
f. alle andere wettig geoorloofde middelen, welke met het

vorenstaande in de ruimste zin verband houden en de vereniging
ten dienste staan, alles met inachtneming van de statuten en ------
reg

Artikel 3 ---
lementen van de NGF. ------

Duur-----
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.---------
Artikel 4
Leden
1. Leden zijn natuurlijke personen van achttien jaar en ouder die in het ---

bezi|zijn van een abonnement van Golfpark Weilenseind en die zich --
overeenkomstig de bepalingen in de statuten en het huishoudelijk ------
reglement bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als --
zodanig zijn toegelaten. Zij hebben stemrecht. De verschillende
abonnementsvormen met de daaraan verbonden rechten en plichten -
worden gespecificeerd in het Huishoudelijk Reglement.

2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen, adressen en e----
mail adressen van alle leden zijn opgenomen. -------

3. ln het huishoudelijk reglement is de wijze van het aanvragen van het --
lidmaatschap geregeld en kunnen criteria worden gesteld, waaraan ---
een lid moet voldoen. ----------

Artikel 5
Jeuqdleden
1. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die in het bezitzijn van een

abonnement van Golfpark Weilenseind en die de leeftijd van achttien -
jaar nog niet hebben bereikt en die zich overeenkomstig het bepaalde
in de statuten en het huishoudelijk reglement bij het bestuur hebben ---
aangemeld en door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Zil hebben
geen stemrecht. De verschillende abonnementsvormen met de ---------
daaraan verbonden rechten en plichten worden gespecificeerd in het -
Huishoudelijk Reglement

2. Het bepaalde in de leden 2 en 3 van artikel 4 is van overeenkomstige -
toepassing.

Artikel 6
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid;
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2.
3.

6.
7.

4.

5.

b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Opzegging kan plaatsvinden,

wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten ---
voor het lidmaatschap bijde statuten respectievelijk het
huishoudelijk reglement gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen ---
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkenruijs --
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te ---
laten voortduren;

d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, --------
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten
der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.-

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap kan door het lid of door de vereniging
slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met ---
inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Echter, -
het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de ----
vereniging of van het lid redelijkenvijs niet gevergd kan worden het ----
lidmaatschap te laten voortduren
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het -----
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op --
de datum, waartegen was opgezegd.--------
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een ------
besluit van de algemene ledenvergadering, waarbij de verplichtingen -
van de leden van geldelijke aard zijnverzwaard, te zijnen opzichte uit -
te sluiten.--
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur
Van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene
binnen één maand na verzending bij aangetekende post van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ---------------
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het -------
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de ------
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien
verstande, dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene --
vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te
verantwoorden. -------
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt,
blijft desalniettemin de jaarlijkse verenigingscontributie voor het geheel
verschuldigd.

Artikel 7
Disciplinaire maatreqelen
1. Wanneer een lid zich jegens de vereniging, andere leden of derden ---

schuldig maakt aan handelingen of gedragingen of zich ten aanzien ---
van een lid omstandigheden of feiten voordoen, zoals in artikel 6lid 1 -
sub c of d bedoeld, doch niet in zodanige mate of omvang, dat het naar
het oordeel van het bestuur gerechtvaardigd zou zijn het lid uit het -----
lidmaatschap te ontzetten, dan wel het lidmaatschap namens de -------
vereniging op te zeggen, is het bestuur bevoegd:
a. het lid schriftelijk te berispen; ------------

8.

b. het lid de uitoefening van bepaalde rechten te ontzeggen: -----------
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2.
3.

- voor de duur van maximaal twaalf maanden zovet het betreft
rechten, zoals het bezoeken van algemene vergaderingen en
daarin het woord te voeren of te stemmen; ----------

- voor de duur van maximaal zes maanden voor zover het ------
betreft deelnemen aan wedstrijden -------

c. het lid voor een bepaalde tijdsduur (ten hoogste zes maanden) te
schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van bepaalde -----
rechten ingeval:----
a. de betrokkene bij herhaling in strijd handelt met of niet nakomt

zijn verplichtingen als lid, onder welke verplichtingen mede ---
begrepen de naleving van deze of namens het bestuur
gestelde regels of aanwijzingen; de betrokkene moet vooraf --
tenminste eenmaal schriftelijk terzake zijn gewaarschuwd; -----

b. de betrokkene door handelingen of gedragingen het belang --
van de vereniging of de NGF in ernstige mate heeft geschaad.

Artikel 6 lid 7 is van overeenkomstige toepassing.
lndien een lid na een schriftelijke berisping zijn foutief handelen of -----
nalaten niet redresseert, is het bestuur bevoegd alsnog te besluiten tot
maatregelen als in lid 1 onder b en c bedoeld, over te gaan.

Artikel 8
De financiële verplichtinqen van het lid iegens de vereniqinq
1. De leden zijn gehouden tot het nakomen van de financiële ---------------

verplichtingen, die elk jaar in de najaarsvergadering worden
vastgesteld

2. De wijze en het tijdstip van betaling van de jaarlijkse -----------
verenigingscontributie en andere op grond van het vorige lid bepaalde
verschuldigde bedragen wordt in het huishoudelijk reglement ------------
vastgesteld

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen aan een lid gehele of ---
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van de ------
verenig ingscontributie te verlenen

Artike! 9
Bestuur---
1. a. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf en ten -----

hoogste zeven personen, die door de algemene ledenvergadering
worden gekozen uit de leden als bedoeld in artikel 4lid 1

b. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig kandidaat gesteld
en gekozen. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een -
penningmeester en een vice-voorzitter aan, tenzq de algemene ---
vergadering op voorstel van het bestuur besluit een kandidaat in --
functie te verkiezen. Het kan voor elk hunner, alsmede voor de ----
voorzitter, uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een
bestuurslid, niet zijnde de voorzitter, secretaris of penningmeester,
kan meer dan één functie bekleden.

3. lndien zich in het bestuur vacatures voordoen, blijven niettemin de -----
overige bestuursleden bevoegd en kunnen zij besluiten en handelen, -
als ware er een voltallig bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo -----
spoedig mogelijk in bestaande vacatures te voorzien

Artikel 10-
Kandidaatstellinq
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1. Zowel het bestuur als de in artikel 4 bedoelde leden kunnen voór de ---
algemene ledenvergadering, waarin de verkiezing van bestuursleden -

aan de orde is, kandidaten voordragen ter voorziening in vacatures in -
het bestuur

2. Het bestuur maakt tenminste veertien dagen vóór de dag, waarop de -
algemene ledenvergadering wordt gehouden, aan de leden van de ----
vereniging schriftelijk bekend de namen van de kandidaten, die door --
het bestuur worden voorgedragen ter vervulling van de vacatures. ------

3. De leden van de vereniging zijn gerechtigd kandidaten voor te dragen,
indien er vacatures zijn in het bestuur, alsmede wanneer
bestuursleden volgens de statuten moeten aftreden en al dan niet -----
herkiesbaar zijn. ln dat geval dient tenminste vijf procent van de
stemgerechtigde leden de namen van de kandidaten schriftelijk aan ---
het bestuur kenbaar te maken, tenminste tien dagen vóór de dag, ------
waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden. Het bestuur is
gehouden onverwijld de namen van de aldus voorgedragen kandidaten
aan de leden van de vereniging schriftelijk bekend te maken.-

Artikel 1í-
Verkiezinq
1. Voor de verkiezing van een bestuurslid in de algemene

ledenvergadering is vereist een gewone meerderheid van de -----------
uitgebrachte geldige stemmen. Een blanco stem wordt geacht niet te -
zijn uitgebracht. ---------

2. lndien er meer kandidaten zijn dan vacatures en bij stemming niet een
voldoende aantal kandidaten de gewone meerderheid van de geldig --
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt een tweede
stemming plaats tussen degenen die de meeste stemmen hebben -----
verkregen. Bij die tweede stemming is er tenminste een kandidaat -----
meer dan het aantal vacatures, dat vervuld dient te worden.

Artikel 12-
Einde bestuurslidmaatschap - periodiek aftreden - schorsinq
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, ---

kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of -
geschorst, na het betreffend bestuurslid gehoord te hebben. Een -------
schorsing, die niet binnen drie maanden na mededeling aan het
bestuurslid gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.----

2. a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af , --------
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. --
De aftredende is eenmaal herkiesbaar met een zittingsduur van --
drie jaar. Voor degene die in een tussentijdse vacature wordt ------
benoemd gaat een nieuwe termijn op het rooster in. -----------

b. lndien het hiervoor onder a. gestelde op enig tijdstip tot gevolg zou
hebben, dat vijf of meer bestuursleden gelijktr1dig zouden moeten
aftreden zonder herkiesbaar te zijn, kan de algemene vergadering
besluiten de zittingsduur van ten hoogste twee bestuursled€fl, -----
waaronder de voorzitter, de secretaris of de penningmeester, nog
eenmaal te verlengen met een termijn van ten hoogste dertien ----
kalendermaanden.

c. Nadat een bestuurslid voor de tweede maal is afgetreden, moet --
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tenminste een jaar verlopen, voordat hij opnieuw kandidaat kan
worden gesteld.----

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging-----------

Artikel 13-
Besluitvorminq in het bestuur
1. Van het verhandelde in elke vergadering van het bestuur worden door

de secretaris notulen opgemaakt, die in de eerstvolgende vergadering
worden vastgesteld door de aanwezige bestuursleden.----------

2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de -----
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden ------
gegeven. ----

Artikel 14-
Bestuurstaak - verteqenwoordiq i nq
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast -

met het besturen van de vereniging.
2. lndien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het

bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een -------
algemene vergadering te 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.-------------

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, --
bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen,
vervreemden of bezwaren 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 derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden ----
beroep worden gedaan. Ten aanzien van het besluit van de algemene
vergadering, waarbij de goedkeuring wordt verleend, is het bepaalde in

artikel 22 de leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
5. Onverminderd het in de voorlaatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de

vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigd:
a.
b.

hetzij door het bestuur; -------------
hetzij door de voorzitter en de secretaris gezamenlijk en bij
ontstentenis van een hunner door de voorzitter of de secretaris ---
tezamen met de penningmeester.

De tot de vertegenwoordiging bevoegde bestuursleden kunnen voor --
bepaalde handelingen een of meer personen volmacht verstrekken om
de vereniging binnen de in de volmacht aangegeven grenzen te --------
vertegenwoordigen.

Artikel 15-
Jaarverslag - rekeninq en verantwoordinq
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig

december. Het eerste verenigingsjaar kan hier, afhankelijk van de -----
oprichtingsdatum van de vereniging, van afwijken.------------

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging -

zodanig aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar
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rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden

na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze ----
termijn door de algemene vergadering, ter goedkeuring en vaststelling
door de algemene vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder -------
overlegging van een balans, een staat van baten en lasten met een ---
toelichting rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde beheer en beleid. Na verloop van de termijn kan ---
ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur ---
vorderen. Door de vaststelling van het jaarverslag door de algemene --
vergadering verleent deze het bestuur décharge. ln de ------
najaarsvergadering legt het bestuur een begroting over voor het
komende verenigingsjaar, waarin ook is opgenomen een prognose met
betrekking tot het financiële resultaat van het lopende verenigingsjaar.

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een ------------
commissie van tenminste drie personen, die geen deel mogen ----------
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en --
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit. -------

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich -
door een deskundige doen bijstaan. ---------
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste ----
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te
vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te ---
geven.

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

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 ----
zeven jaren lang te bewaren

Artikel 16-
Alqemene vergaderinqen-
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.
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, ------
wordt een algemene vergadering -de voorjaarsvergadering- gehouden.
ln deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in ------

artikel 15 lid 3 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 lid 4 genoemde commissie voor

het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de -------

oproeping voor de vergadering ----------
Andere algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het ----
bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte

2

3.
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der stemmen volgens het ledenbestand per datum van het schriftelijk -
verzoek van de leden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. lndien aan
het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproepi ng overeenkom sti g artikel 20. ----------

Artike! 17-
Toeqanq en stemrecht
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de

vereniging, als bedoeld in de artikelen 4 en 5. Geen toegang hebben --
geschorste leden en geschorste bestuursleden, behoudens het ---------
bepaalde in de artikelen 6 lid 7 en 12lid 1.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de
algemene vergadering.

3. leder lid van de vereniging als bedoeld in artikel 4lid 1, dat niet
geschorst is, heeft een stem.

4. Een lid kan ziln stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander ---
stemgerechtigd lid uitbrengen, mits de volmacht tot genoegen van het
bestuur duidelijk is ten aanzien van het onderwerp der stemopdracht.--

5. Een lid kan niet voor meer dan één medelid als gevolmachtigde
optreden.--

Artikel 18-
Voorzitterschap - notu len
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn -----
plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of
een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen ----
gemaakt, die door de algemene vergadering worden vastgesteld.Zi) -
die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van
het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Artikel 19-
Besluitvorming in de alqemene vergaderinq
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter,

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 voorstel.---

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid --
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer 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. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle -----
besluiten van de algemene vergadering genomen met gewone ---------
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----------



4.
5.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een --------
schriftelijke stemming gewenst acht of minstens tien stemgerechtigden
zulks voor de stemming verlangen. Stemming over personen geschiedt
altijd schriÍtelijk. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende ------
gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,tenzij een -
stem gerechti gde hoofd el ij ke stem m i ng verla n gt. ---

6. Een eenstemmig 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.-------

7. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of -------------
vertegenwoordigd zijn, kunnen rechtsgeldige besluiten worden
genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ------
komende onderwerpen, dus mede omtrent een voorstel tot -------
statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging, 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.

Artikel 20-
Biieenroeping alqemene verqaderinq
1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De

oproeping geschiedt schriftelijk of per email aan de adressen van de --
leden volgens het ledenregister bedoeld in de artikelen 4 en 5. De -----
termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen ondenr'rerpen vermeld
onverminderd het bepaalde in de artikelen 22,23 en 24.----------

Artikel 21-
Gommissies
1. Het bestuur kan commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde --

opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene
vergadering of van het bestuur

2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies -----
worden door het bestuur geregeld. ----

3. Commissies verrichten hun werkzaamheden onder
verantwoordelijkheid van het bestuur.

Artikel22-
Statutenwiiziqinq
1. ln de statuten van de vereniging kan geen verandering worden

gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe
is opgeroepen met de mededeling, 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 tenminste --
vijf dagen vóor 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. Bovendien wordt een ---
afschrift, als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. --------------
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3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de -
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste
twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of
vertegenwoord igd is. -----------
ls niet twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of ------
vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede
vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste
vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, kan ------
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een ----
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder
bestuurslid bevoegd.

Artikel 23-
Ontbindinq
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.

2. Bij ontbinding van de vereniging geschiedt de liquidatie door het --------
bestuur, voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.------

3. Tijdens de liquidatie blijven de bepalingen van deze statuten zoveel ---
mogelijk van toepassing of van overeenkomstige toepassing

4. De liquidatierekening behoeft de goedkeuring van de algemene --------
vergaderi ng. ------------

5. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van --
het besluit tot ontbinding lid waren, zoals bedoeld in artikel 4 en 5. -----
leder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan
echter ook een andere verdeling respectievelijk bestemming aan het --
batig saldo worden gegeven.

Artikel 24-----------
Huishoudeliik reqlement
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. -------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met

de statuten van de vereniging, noch met de statuten, reglementen of --
belangen van de NGF. ------

3. Het reglement, bedoeld in de vorige leden van dit artikel, kan te allen -

tijde door de algemene vergadering worden gewijzigd, mits het voorstel
tot wijziging woordelijk op de agenda van de algemene vergadering of
op een bijlage daarvan wordt opgenomen. Het bepaalde in artikel 22, -
leden 1 tot en met 4 is ten deze van overeenkomstige toepassing

Artikel 25-
Slotbepalinq
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen
zijn opgedragen."
AAN TE HECHTEN STUKKEN
Aan deze akte worden gehecht de volgende stukken:

(kopie) notulen van gemelde algemene ledenvergaderingen



11

SLOT
Deze akte is verleden te Tilburg op de datum, in het hoofd van de akte --------
vermeld
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de inhoud van de akte is --
aan hem opgegeven en toegelicht. ------
De verschenen persoon heeft verklaard van de zakelijke inhoud van de akte -
te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op ------
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, -----
eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFÏ:


