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Iieiei, de een en twintigste juni, -----hFrclr! is,-l r.^ lo-T-i .3.,o-a a.- -^r,^-*; _IrR ffip rcïi" rí*^-;7x,'-; ?:.--?:I91t:;-r-Yer:91:e-n9n voor nr-J

1 . I LEONARDUS WIIJIEII{US ARNOTDUS V/fïr.EMS, ----,------:-----verz ekeringsconsulent
wonend,e te Nijnegen, lankforst 29_1r, volgens zi jn__verklarlns_geboren op acht en twintíg seprember àe-gentienhond.erd. zeven en veertig; ----:------------:---z. lËoor ANroNr vAN DEN endeËl;;-"?il,-------
l::::11:.!g Ni.t*esen, Mgijhórst 1+-9o, volsens zijn__.,p;ïi-;"ó";-
tienhond.erd. acht ea àertig;----

,. I 
IEIER- JOSEPH IIENDRIK POSIIÏÀ, begraf enisondernemer

I 
wonend-e .te Nijmegen, Goeman'Borgesiusstraat 40, vol-genp z.-,i,. verkl-aring geboren te-Nijmegen op vier no-vember- negentienhond.eid een en vijiti§,ten deze hand.elend.e in hua hoedani-silËia van respectie-yel1jk- voorzitter, secretaris "n pànrring*;està"., -"it""-

kende het d.agelijks_b_estuur van d.è te wi;mege" [""""-tigd.e vereniging: covs groep Nijmegen en omstreken en--.
?1: _zgaanis. d ezè- vereni[ing, recËts§uraig 

"""iéà.oroo=-orgende en hand.elend.e ter uitvoering vaí het bés1uit___vaï d.e Algemene r,ed.envergad.ering, gànomen in haar ver-gad.ering van zeven en twintig ma"art" negentienhonderd-i--
van welk besluit blijkt ui-t een aan d.eze akte gehecht--uittreksel van d-e notulen d-ier ru"g"oà"ir.g.---:--:-----
De comparante!, hand.elend.e a1s g"rËrà, verklaard.en d.estatuten van d.e vere?iging covs*groep'NÍjme[à"-""-o*-streken thans gewiizlsà vàst te öterien àIs"volgt:-----.
Àr*--i1-^1 , 

-

4T UIó.EIÉ-_--:
_::_r,?""llSlnS_, gewoon lid. van d-e Centrale 0rganisatie-_.van voetbalscheid.srechters (c.o.v.s. ), d.raagf d.e naan: -C.O.V.S. GROEP NfJUEGEN EN ÖMSrNrreN:------Zii heeft haar zetel in d.e gemeente NIJIEGIN

r------------DOEL EN DIIUR---
r--:.ue. verealg-rng stelt zj-cln ten d.oel d.e belangen van het--scheid.srechterswezen op het gebied. van het-voetbarspelin d-e ruj-mste zin des woord.s-in Nijm"g""-"" órÀi"E[""--te bevord.eren en te beharti_gen.---:--: _-_-_____.zij tracht d.it d.oel net naroà te berei-ken d"oor:---------..- Ld" kenni-s.van d.e regels van het voetbalsper te ve!-

I breid.en bij en te d.oen ond.erhoud.en d.oor Ëaar Ied.eu--
L lg1 d" beoefenaren en aanhangers van het voetbarspel;
b- l'een goed.e lichamelijke cond.itÍe van haar led.en na-
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tuurlijke personen te bevcri=ren;
c.lde samenuerking en oe ond.er:linge kennisnaking van---

lhaar led.en te bevord.eren;
d..lhei aanbrengen en instand-noud,en van oe nod.ige accom-

mod.aties. ------
Doch and.ere wettige nid.d.elen, welke het berei-ken varr d.e
d.oelstelling kunnen bevord.eren, zijn tevens' toegestàan.

De vereniging, oorspronkelijk opgericht d.ertien juli---
negentienhond-erd- tuee en tvsintig is aangegaan voor on-
::ti11it_liii::: :: _ _ _::ffi;N_: _::_: __:_-_:_-_: :_::_ _:::::
Artikel 4.----- -.Ï-qE vgrenigiag kent gewone 1ed-en, ereled.en, led.en vaa

veröienste en begunstigers.-----
2. lWaar in d.eze staiuten word.t gesproken van Ied.en, d.an

zíjn d.aar, met uitzond-ering van artikel 7, ond.er be-
grepen d.e gewone Ied.en, ereled"en en led.en van vel--
d.ienste

1. lGewone Ied.en kunnen zijn:-------
a. lscheid.srechters en oud.-scheid.srechters van d.e Ko-

ninklijke Ned.erlandsche Yoetbalbond., hierna te---
noemen K.N.V.B. en/of van een afd-eIing van d"f---
K.N. V. B.

b. lnat
Iuurl-ijke Derscnen, d.ie naar. het oord.eel vari-l--

het bestuur op anCere vrijze Can als scheid-sredh-
ter het doel van d.e vereniging bevo:d.eren.---j---

4. lEre1ed.en zijn natuurlijke personen d.ie z:-ch jegens--
d-e vereni-ging bi jzond.er en langd.uri-g ver:cliensteli jk--
hebben gemaakt en cj.aartoe docr een aigem.ene vergade-
ring op gemotiveerd voorstel van het besruur met ten-
ninste tweed.erde d-er' geio-ig uitgebrachte sternmen wor-
den benoemd.

l. lLed.en van verd.ienste zijn natuurlijke personen d.ie---
door hun prestaties aanspraak kunnen naken op erken-
telijkheid. van d.e vereniging en daarioe op oe wijze
als bepaald. in sub 4 van d.it artj-kel ,;rord.en benoemd..

6. liiet l-,:s;uur hou,j.t €en i:egister r.,raari n d-e rlaniÉ--.n en---
ad.ressen van alle lederi en begunstigers zLJl:. opgenc-
men.

Artikel q
4t De gewone Ied.en, ereled.en en led.en van verd,ienste----

van d.e vereniging zijn tevens gewoon 1id. van d.e Cen-
trale Organisatie van Voetbalscheic.s:echtars

Een natuurlijk persoon d.ie al-s scheid.srechter fun-
geert in d.e K.N.V.B. of een van d.e afd.elingen kan---
slechts gewoon Iid., erelid. of Iid. van verd.ienste----
zijn van d.e vereniging.
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,--_DE BEGUNSTIGERS-Artikel 6.------:
zlcn bererd hebben verkl-aard. d.e vereniging financi-eel te steunen met een d.oor het bestuui vàst te-----stelLen minimr:m bi jd-rage, wel-ke jaarli jks aangepast

_:::_:_::_::-____-
2. 

I |:gllgtieers.hebben Bsen _apd,ere rechten en verplich-
iirià""-a. " 

"ïàt"-_ I len zipn toegekend. of opgelegd.
1-lDe rechten en verprichtiàgen van begunstigers lcun-lnan +^ ^'1't^* +.:-:l^ ---r---nen te al1en Iijgè wed.erzf;d.s d.oor öpreggfog ,o"d.".,.beëindigd., behorLdens d.ar dó jaarlijkàà Ëï;ai"g"-"ó;th"-t lopende verenigingsjaar ioor rröt geheét vör-schuld.igd bli jf t. -:--:-:-----

1 - 
1 
Het bestuur beslist omtrent toelating van led.en en--

I ?:q:":lls9:: p? .3an oeId_ing lii her bestuur, sevolgd.

+-l-orzgssins naméns de vereniging geschied.t door het---
ibestur:.r

door scniittelijke acceptàtiÀ"vàn di;-;"rè1ei;;:::":d.oor het bestuur --;_-_voor d.i-e acceptatie is eenbsluit van het bestuui:--vereist, te nenen bij gewone meerd.erheid. van.-"iór".van alLe zittend.e bestuursled.en.,- i.uti. niet-toelating tot 1id-oi-uàgunstiger d.oor het--
; Destuur, hetgeen ond.er opgaaf van redenen en met____vermerd.ing van dit artikór schrifterijk aan betrok-kene d-ient te.word.en med.eged.eeld., kan"d.e atgemenà--
led-envergad.ering d.esgevraàgd. alsnog tot toefating---besluiten. ----

rnd-ien.gehere- of gedeeltelijke ontheffing als be-
d-oeld- in artikel-9_-r+d- 1 financi-ö}e consóquentÍe----heeft voor d.e 9:O.V.S., d.an is d.e vereniging g"hor_

À r{-i 1-o'l a.r4 v+Il9+

rc;qil3*i-dd eten. van de vereniging bestaan uit :

-*.1{e colltributie van d.e led.eà;-:-----b.ldonatiesj-:-----

;;;r-;^ ; -; - - - 
_ _ _ __ _ _\rERpLrcHrrNGEN VAN pE LEpEN_

.r! v 4rlv +

1. 1De led.en en zi j d.ie d.ee1 uitmaken van d.e organen d.er
lverenr-gr-ng en van d.e c.o.v.s. moeten zlch al-s zod-a-'i+iS. 

i-"9"+q elkaar ged.ragen naar hetgeen d.oor de re_
ld.elrjkheid. en de billijkheid. word.t §evord,erd.._______
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Ied.er lid. is verplicht : ----a. d.e statuten en_d.e reglementen van de vereniging--
alsmed-e d-e besluiten van het bestuur, de ar§emË-ne vergad.ering of van een and,er orgaan van àe___-vereniging na te leven;-------
d-e statuten en reglementen van d.e c.o.v.s. en:d.ebesluiten'van haai organen na te leven:----__-___
d.e b_e1ang-en van d.e ,"i"oiging, ae-ó.ó.ii.s- en:d.evoetbalscheid.srechtersrr,,r ezér, in het algemeen niette schad.en; -------
d.esgevraagd- voll.ed.ige en juiste inlichtingen ea--opgaven te verschaffen aan het bestuur van d.e____vereniglngl het hoofd.bestuur van d.e C.O.v.S. en/of het bestuur van het d.istrict waarbij de vere-niging is inged.eeld. of aan een d.oor eeí hunner---
aangewezen persoon ; ---____zích te onthouden van het maken van inbreuk o1: deuitsluitend.e bevoegd.hed.en van het bestuur vanld.e

7

b.

d.

À

De
lij
gad
zij
d.ie
Het
ofi
het

vereniging en,/of dé C.O.V.S.-----
Ied.en.11in gehoud.en tot het betalen van een jaar-k"g bijd.rage,,d.ie jaarlijks d.oor d.e algemene ver_ering zal vrord.en vastgesield_. ----------_-kunnen daartoe 1n cltegor-i§rr word_en inged.eeldr-*
een verschillend_e bijd.rage betalen. ---:---_-_.,,._*_bestuur is bevog-gd_i+ bijzondere gevallen ge4!1egedeelterijke ontheffing van de veiplichtinE t6t-betalen var:. een bijd.ra[e te verlenèn.

Artikel'lO ----
'l . lHet -lid.maabschap eind.igt : ----___

-a.ldoor d.e dood. van $eI 1id.;b.ldoor opzegging vari het ría;c.ldoor opTe§§in[ namens de vereniging;
o.. td.oor ontzetting.

2- lopzeggins van het"1j-d.maatschap d.oor het rid. of d.oor
11" vereniging.kan slechts gesèhied-en tegen het eind.evan het verenigingsjaar, mèt in achtnenfng van u".,opzeggingstermijn van vier weken.------Echter kan ook het Lid.maatschap orunid.d.elrijk word.en
beëind.igd. ind.ien van d.e vereni'ging oi-van het 1id--re9elijkerwijs niet gevergd. taà vróraen het lid.maat-schap te l_aten voortcuren.
Q>zegging namens d"e vereniging geschied.t d.oor het---bestuur

wan-
statu-
te voI-

Opzegging_ nanens d.e vereniging kan geschied.en
neer een lid. heeft opgehoud.en aan d_é in d.ezeten vermeld.e vereistéà voor het lid.maatschap

4

éu":x
"ï 

--ff7 i
-t ^ 

'a- l r> i , -'.'l U

\ /



/srNKtr"\
i *"i*.: Ó\
z ,4+-{_ "1 €.-],.il ,-

\=Q#/

IL

tr

A

a'l

-r-

d-oen, of wanneer hij ztJD. verpl-ichtingen jegens de--
vereniging ni-et nakornt of wanneer van d-e vereniging
red.elijkerwijs niet gevergd. kan word.en het lidmaat-
schap te latea voortd.uren. ----
Een Iid. is niet bevoegd. om d.oor opzeggJ-ng van zijn--
lid.maatschap, and-ers d.an conform het in lid. 2 va4' --d.it artikel b'epaald.e, een besluit, waarbij de ver-
plichtingen van d-e leden van geld.elijke aard- zijà---
verzwaard., te zijnen opzichte uit te sluiten
Ontzetting kan alleen word,en uitgesproken wanneer---
een lid. in ernstige mate in strijd. met d.e statuten--
en/of besiuiten van organen van d-e vereniging han-
d.e1t, of d.e vereniging op onred.elijke wijze bena-
d.ee1t dan wel na sommatie nalatig blijft zijn con-
tributie te vol-d.oen. Nad.at het bèstuui tot óntzet-
ting heeft besloten, r^rord.t het betrokken lid. ten---
spoedigste d.oor mi d.d.el van een aangetekend. schri jven
vàn het besluit rnet opgave van red.én(en) in kennie
gesteld.
De betrokkene is bevoegd. binnen een maand. na ont-
vangst van d.e kenni-sgeving in beroep te gaan bij d.e
algemene vergadering. Ged-urend.e d.e beroepstermijn---
en hangende het beroep is het 1id geschorst.----+---
Het besluit van d.e algemene vergad.ering tot ontzét:
ting zal- moeten word.en genomen met tenminste twed-
d.erd.e van het aantal getaig uitgebrachte stemmen:---
Tegen d.it besluit is geen beroep mogelijk.----------
Ingeval een Iid. d.oor opzegging of ontzetting geen---
Iid. meer is van d.e C.O.V.S., is het bestuur ver:-
plicht het lid.naatschap van het betreffend-e 1i-d net
enmid.d.ellijke ingang, op te zeggen, met in achtne-
ning van het bepaald.e in lid. 1.-----
Wanneer het lid.naatschap in d.e loop van het vereni-
gingsjaar eind.igt, blijft niettemin d-e jaarlijkse---
bijd.rage voor het geheel verschuldigd..

DE SANCTIES-
Artikelt 11.
--a;1F"-t-bestuur is bevoegd. oo, ingeval van niet nakomen

van d.e verplichtingen als bed.oeld. in artikel 9, d.e--
volgend.e straffen op te leggen:-------
a. lberisping;------- --------
h - lqnhnr.qi no ----------v5À^ö,

c. fopzegging, zoals geregeld- in artikel 10 lid. 1;---
d.. lontzetting, zoals geregeld- in artikel 10 1id. ,.--
Een schorsing kan ten hoogste voor d.e d.uur v&rl --'---twaalf maand.en word-en opgelegd.. Ged.urend.e d.e perio-
d.e d.at een lid geschorst is, kunnen d.e aan het lid.-
maatschap verbond.en rechten word.ea ontzegd. d.oor het
bestuur

.)
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Aa! d.e algemene vergadering komen in d_e vereniging--
alle bevoegd.hed.en toe d.ie niet d.oor d.e wet of d.e----
statuten aan andere organen zLJ:u. opged.ragen.----:---
Jaarlijks zal uiterlijk d-rie maanden na afloop van
het verenigingsjaar een algemene vergad.ering d.ejaarvergad.ering word.en gehoud-en. ------ -:----

1. lDe, agend.a van d.eze vergad.ering bevat in ied-er geval :
a. lvaststelling van d.e notulen van d.e vorige algeme-

I ne vergad.ering; -------b. I ingekomen stukken;-------
c. l jaarverslag van d.e secretaris;-----
d. I jaarverslag van d.e penni ngmeester; -------e.lverslag van d.e kascommissie;----- -f. I vaststelling van d.e contributie;-------
B. lvaststel-ling van d.e begroting;-------
i. I verkiezing bestuursled.eni --:----j. 

I verl<iezing led.en van d.e kascommissie
k. I verki.ezing led.en van and.ere commissi-es; ----l.lrond.vraag.

4. lAnd.ere algemene vergad.eringen uord.en gehoud.en zo+---
ld-ikwijls al-s het bestuur d.it wenselijk acht of i4-
d-ien een zod.anig aantal ted.en als bevoegd is tot-l---
het uitbrengen ian eentiend.e ged.eelte d.Er stemmeír--
met een. maximum van vi jfentl^rintig, hiertoe, ond.er--
opgave van d-e te behand.el-en ond_erwerpetrr een schrif-telijk verzoek aan het bestuur d.oet, het r,te1k d.an---
verplicht is tot het bijeenroepen van d.eze algemene
vergad.ering binnen een ternijn van tr,ree weken en----
d,eze binnen zes r.reken na ontvangst van het verzoek--
te d-oea houd.en.
fnd.ien aan het verzoek binnen tnee weken geen ge-
volg is gegeven, d.an kunnen d.e led.en d.ie het verzoek
hebben ged.aan zeJ,f tot d.ie bijeenroeping overgaan---
d.oor; oproeping overeenkomsti-g artikel 16 of bij ad-
vertentie in tenminste een, ter plaatse r,Jaar r.re ver-
eni-ging gevestigd. is, veel gelezen d.agblad.

--TOEGANG EN STEMRXCHT._---_
Artikel 14.----

gang tot d.e algemene vergad.ering hebben:---------
gewone led.en; -------
ereled.en; -------
led.en van verd.ienste;------- - -----
begunsti- gers ; -------
led.en van het hoofd.bestuur van d.e C.O.V.S.;------

2.
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led.en van het d-istrictsbestuur van d,e C.O.V.S.---
waarond.er d.e vereniging ressorteert ;-------hiertoe uitgenod.igd.e led.en van bestuur en. commis-
sies van d.e K-N.V.B. en zJ-Tn afd.elingen.

De ond.er d., e, f en g genoemd-ón hebben voor zaver---
zlj niet ook gewoon 1id., erelid. of lid. van verd.ien-'l ste van d.e veieniging zijn, een ad"viserend.e sten.---
Uitsluitend. d.e ond.er a, b en c genoemd.en z.-jrr stiem-
gerechtigd.
Geen toegang hebben geschorste Ied.en.

2.1 Over toelating van aàd.ere d.an d.e i-n Iid. 1 bed.oeld.e--
personen besli-st d.e algernene vergad-ering.

7.1 Ied.er lid- van d.e vereaigi-ng d.at àiet geéchorst isr--
heeft een stem.-----

4. I Ied.er lid. is bevoegd. zíjr. stem te d.oen uitbrengen---
d.oor een schri-ftelijk gemachtigd. anCer lid., d.at ech-
ter in totaal niet meer d.an d.rie stemmen kan uit-
brengen -------- ---:.i---

---VOORZITIERSCI1AP - NOTUI,EN_----_
Artikel 1+.-----

gemene vergad"eringen word.en geleid. d.oor de-----
voorzitter van d.e vereniging of z,.JD. plaatsvervanger
Ontbreken d.e voorzitter en zijn plaatsvervangerr: d.an
treed.t een ander, d.oor het bestuur aan te wi jzeÍtir ---bestuurslid. als voorzitter op.----- ------i:--
Word.t ook op d.eze wijze niet in het voorzitterscl\ap
voorzien, d.an voorztet d.e vergad.ering d.aarin zelVe.

2. lVan het verhand-eId.e in elke algenene vergad.eri-ng----
word,t d.oor d.e secretaris of een and.er, d.oor het be-
stuur aangewezen persoon, notulen gemaakt. De notu-
l-ea word.en ter kennis van d.e led.en gebracht en d.ie-
nen d.oor d.e eerstvoÍ.gend.e algemene vérgad.ering--
te word.en vastgesteld..

-BESIUITVORM]NG A],GEMENE IIERGÀNERING:-
Artikel
1. lHet ter algemene vergad.ering uitgesproken oord.eel---

van,d.e voorzitter d.at d.oor d.e vergad.ering een be-
sluit is genomen is besl-issend.. Hetzelfd"e gel=d.t-----
voor d.e inhoud. van een genomen besluit voor zo\rer--
gestemd. werd. over een niet schriftelijk vastgelegd--

2. l!íord.t echter onmid.d.ellijk na het uitspreken van-het
in het eerste Iid bed,oeld. oord.eel d-e juistheid. daar-
van betwist, d.an vind,t een nieuwe stemming plaats,
wanneer d.e meerd.erheiC der vergad.ering of , ind.ieh---
d.e oorspronkelijke stemming ni-et hoofd.elijk of------
schriftelijk geschi.ed.d.e, een stemgerechtigd.e aanwe-
zige d.it verlangt. Door d.eze ni-euwe stenming ver-
vallen d"e rechtsgevolgen van d.e oorspronkelijke-
stemming. -----

I.
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Voor zover d.e statuten of d-e wet niet and.ers bepa-igo, vrord-en aIle besluiten van d.e algemene vergàd.e-ring genomen met volstrekte meerd.erheid. van d.e uit-
gebrachte geld.ige stemmen. Bij het staken van d.e----.
stemmen word.t het voorstel geacht te .zijn verworpen.
Bl-aaco stemmen word.en beschouv,id_ a1s ni_et te zijn----uitgebracht -:----
Ind.ien bij een verkiezing van personen niemand. dà---
volstrekte meerd.erheid. heeft verkregen, heeft eeó---
tweed.e stemming, of ingeval van een bindend-e voor-
d.racht, een tweed-e stemming tussen d.e voorged.ragen--
cand.id-aten, plaats
Heeft alsd.an wed-er niemand. d.e vol-strekte meerd.er-
heid. verkregen, d-an vind.en herstemmingen plaats,
totd,at hetzij een persoon d.e volstrekte neerd.erheid.
heeft verkregen, hetzij tussen tuee personen is ge-
steud. en d.e stemmen staken.
Bij gemeld.e herstemmingen (waarond.er niet is begre-
pen d.e tueed.e stemming) word.t telkens gestemd tusl
sen d.e personen, op wie bij d.e voorafgaand.e stemming
is gestend., evenwel ui-tgezond.erd d.e pèrsoon, op l.lie
bij d.ie voorafgaand.e stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht
Is bij d.ie voorafgaand.e s6smming het geringste adn-
ta1 stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, idanword.t d.oor loting uitgemaakt, op wie van d.ie perqp-
nen bij d.e nieuwe sf,smmi-ng geen stemmen meer kunnen
word.en uitgebracht
Ingeval bij een stemming tussen tvree personen d.e-----
stemmen staken, beslist het 1ot r,tie van beid.en is----
gekozen
Al-le stemmingetr behalve over personen, gesehied-en
mond.el-ing tenzij d.e voorzitter een schriftelijke----
stemming gewenst acht of eenvierd-e der aanwezige----
stemgerechtigd.e led.en zulks vóór d.e stemming ver-
langt
SchrifteliJke stemming geschied-t bij ongetekend.e
gesloten briefjes. Besluitvorning bij acclnmatie is
mogeli jk, tenzi j een stemgerechtigd.e hoofd.eli jke stem-
ming verlangt.-----

aaEen ëénstemmig besluit van alle led.en, ook a1 zijn-
d.eze niet in een vergad.ering bijeen, heeft, mits. met
voorkennis van het bestuur genomen, d.ezelfd.e kracht
a1s een besluit van d.e algenene vergad.ering.
Zo1ang in een algemene vergad.ering alle led.en aanwe-
zíg of vertegenwoord.igd. zijn, kunnen geld.ige beslui-
ten worden genomen, mits met algemene stemmenr oo-
trent alle aan d.e ord.e komend.e ond.erwerpen - d.us me-
d.e een voorstel tot statutenwijziging of tot ont-

+.

6.

17

B.

bind.ing - ook aI heeft geen oproeping plaats gehad---

éËÀ
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of is d.eze niet op d.e voorgeschreven uijze geschied.of is enig and.er voorschrift omtrent hei opioepen---
en houd.en van vergad.erin8en of een d.aarmee verÈand.--.
houd.end.e fornaliteit niet in acht genomen

- - - - - - B I JEENROEPTNG AIGE}MNE TIER GADERTN G- - -Artr]<e1 '16. ----
gemene vergad-eri ngen r.rord_en bijeenEeroepen Coorhet bestuur. De oproeping geschied.t sctriittelig'k ean

d-e ad.ressen van d,e led.en volgens het 1ed_enregister--
bed-oeId- in artikel 4 1id. 6 of per convocatie-in het-.
cluborgaan, d-an wel via het officieel orgaan van d.e
C.O.V.S. De ternijn voor d.e oproeping beàraagt ten--
minste eenentwintig d.agen.

2.lBij d.e oproeping wórd-eà d.e te behand.elen ond-enverpen
agend.a - vermeld., onvermind_erd. het bepaald.e in ar-tikel 21.----

--BESTIII]-R

Het bestuur bestaat uit een d_oor d_e algemene ver§àd.e-
ring vast te stellen oneven aantal naai tenminstè---
zeven ueerd.erjarige personen, d.ie d.oor d.e algemene--
vergadering word.en benoemd-. De benoeming geschied,t--
uit d.e Ied.en.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vorm"h--
tezamen het d.agelijks bestuur. De vóorzitter r.rord.t--in funktie gekozen +--
De benoeming van bestuursled.en geschied.t uit één of--
meer bind.end-e kand-id.aatstellingen, behoud.ens het be-
paalde in lid. 1 van d.it artikel. Kand.j-d.aatstel_1ing--
kan geschied.en door het bestuur of d.oor tenminste---
eentiead.e d.eeL van het aantal stemgerechtigd.e led.en
met een maximum van vijfentwintig,
Kand.id.aatstellingen d.oor het bestuur urord-en bij d.e--
oproeping voor d.e algemene vergad.ering med.eged.eeld..
Kand.id.aatstellingen d.oor d.e leden moeten uiterl-ijk--
4rie dagen voor d.e algemene vergad.ering per aangete-
kend. schrijven bij d.e secretaris z:,jr- inged.iend..----
De kand.id.aatstelling d.ient vergezeld. te gaarl van een
d.oor d.e kand.id.aat getekend.e bereid.verklaring, ge-
steund. d.oor het vereiste aantal stemgerechtigd.e le-
d.en, hetgeen uit hand.tekeni-ngen en d.e namen in blok-
letters, zaT moeten blijken.
Aan een kand.id.aatstelling kan het bind.end. karakter--
word.en ontnomen d.oor een met tenminste tweed.erd.e van
d.e geld.ig uitgebracate stemmen genomen besl-uit van--
d.e algemene vergad.ering.
Zíjn geen kand.id.aten gesteld of beslist d.e algemene
vergad.eri-ng overeenkonstig het voorgaand.e Iid. d.e kan-
d.idaatstellingen het bind.end. karakter te ontnemenr--

2.

z
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d.al-is d.e algemene vergadering vrij in d.e keus
fnd-i-en er meer dan een bindende tanaiaaatstelling---
1?, geschied.t d.e benoeming ui-t die kand.id.aatstell
lingen
rn _zijn eerste bestuursvergad.eri-ng na een verkiezingstelt het nieuvr verkozen bèstuur ín ond.erling orer-1eg voor elk bestuurslid, niet behorend. tot Ëet jd.a-
gelijks.bestuur, d.iens taak vast en d.oet hiervan:r---hetzij in het cluborgaan, hetzij via het officieór--
grgaan van d.e c-o.v.s., hetzij nid-d.el-s een schrifte-lijke kennisgevi-ng, med.ed.elin§ aan a1le leden.
red.ere bestuurder is tegenovei de vereniging gehou-
d.en tot een behoorlijke vervulling van d.ó hàm-opge:
d-ragen taak. rnd.ien het een aangeregenheid. betrèït--d.ie tot d.e werkkring van twee of meór bestuursled.en
behoort_r -is ied.er van hen hooÍd.elijk aansprakelijk,tenzij hij bewijst dat d,e tekor,tkoàing nièt aan Ëemte wijtgn is en dat hij niet nalatig Is geweest _i.n--
het treffen van maatre§e1en om d.e gevorgen daar-

De algeTene vergad.ering kan te a1len tijd.e een be-stuurslid schorsen of ontsl-aan ind.ien zij daartog:--termen aanuezig acht --:-------i---voor een besluit d.aartoe is een meerd.erheid- verelstvan'tenminste tweed.erd.e van d.e geldig uitgebrachte--
stemmen
Een schorsi-ng d.ie niet binnen d.rie maand.en gevolgd.--
word.t d.oor een besluit tot ontslag, eind.igt d.oor hetverloop van d.ie termijn.-----

2- lElk beÉtuurslid. treeai uiterrijk twee jaar na zijn--
lbenoenr-ng af volgens een door het bestuur op te ma-
ken rooster
Aftredend.e bestuursled.en zijn terstond herkiesbaar.-
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is
gekgzen, neemt op het rooster d.e p1àats van zijn----
voorganger in.----
Het bestuurslidmaatsehap eind.igt voorts :-------
a. ld.oor het eind.igen vaà het 1id.maatschap van de----.. l_lggl_fg! eindisen vaà het 1idmaatschap van de----

Iverenr_gang;

--J----------BESIUITVORMTNG VAN I{ET BESIUIIR

,)

----E TNDE BESTI]UESLIDHAATSCHAP--
Artl_KeI 'lö.----

b.

.A,rtikel 19. --t bestuur kan besluiten voor eIk van d.e led.en van
plaatsver-het d.agelijks bestuur uit zijn mid.d.en een

vanger aan te wijzen.

J
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2.lilet d.oor d.e voorzitter ui-tgesproken oordeel dat het
bestuur een besluit heeft genomea, is beslissend.
Hetzelfd.e ge1d.t voor d.e inhoud. van een genomen be-
sluit, voor zover gestemd. werd over een niet schrif-
telijk vastgelegd, voorstel

7. IWord.t echter onmiddellijk na het uitspreken van h-et--
in het vorige }id. bed.oel-d.e oord.eel de juistheid. daar-
van betwist, d.an word.t het te nemen besluit schrifte-
lijk vastgelegd. en vind.t een nieuwe stemming plaats
ind.ien een bestuurslid d.it verlangt. Door d-eze nieuvre
56smming vervallen d.e rechtsgevolgen van d.e oorspron-
kelijke stemming. -----

4. I Over elk voorstel wordt afzond.erlijk en mond.eling----
gestemd. tenzij een bestuurslid. and.ers wenst

5.lVan het verhand.eld.e j-n elke vergad.ering word.en d.oor--
d.e secretaris of een d.oor het bestuur aangewezen per-
soon notul-en genaakt d.ie op de eerstvolgeàd.e be- , -stuursvergad.ering d-oor het bestuur d.ienen te word.en--
vastgesteld.

6. l Bij huishoudelijk reglement kunnen nad.ere regelen
aangaand.e d.e vergad.eringen van en d.e besluitvorming--
d.oor het bestuur word.en gegeven ---:----

BES TIIIIRSTAAK - \IERTE GENWO ORD r cIN G- - - - - L - - -Artikel 2O.--- ----i---i

1 . IBehoud.ens d.e beperkingen vo]gens d.e statuten is tÍét--
) bestuur .bel-ast met het besturen van d.e vereniging.---

Ind.ien het aantal bestuursled.en beneden vijf is àe-daald., blijft het bestuur bevoegd.. Het is echter ver-
plicht zo spoed.ig nogelijk een algemene vergad.ering--
te beleggen waarin d.e voorziening in d.e open plaats--
of d.e open plaatsen aan d.e ord.e kont
Het bestuur is bevoegd. ond.er zLJn verantwoord.elijk-
heid. bepaald.e ond.erd.elen van zijn taak te doen uit-
voeren d.oor commissies d.ie zowel d.oor het bestuur als
d.oor d.e algemene vergad.ering kunnen uord.en uitgeoe-
f end.---
Het Ëestuur is, mits met goed.keuring van de algemene
vergad.ering, bevoegd tot het sluiten van overeenkom-
sten tot het kopen, vervreemd.en of bezuaren van re-
gistergoed.eren, het sluiten van overeenkomsten waar-
bij d.e vereniging z:'cr. als borg of hoofd.elijk mede-
schul-d.enaar verbind.t, zich voor een d.erd.e sterk maakt
of zich tot zekerheid.stelling voor een schuld. van een
d.erd.e . verbind.t. ----- ----
.Op het ontbreken van d.eze goed.keuring kan d.oor en te-
gen d.erd.en een beroep word.en ged.aan.

7
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c Het
mene

bestuur behoeft eveneens goed.keuring van d.e alge-
vergad.ering voor bestruiten tot:-------

Onvermind.erd. het bepaalde ond.er If , het aangaan-
van rechtshand.elingen en het vemichten van in-
vesterj-ngen, waarvan het bed-rag of de vraard.e eenin het Huishoud.elijk Reglement vast te ste11e.n--

I

bed.rag of . vtaard.e te boven gaat ----------II a. het huren, verhuren en op and_ere wijze in ge-
bruik of genot verkrijgen en geven van onroe-
rend.e goed.eren ; -------het aangaan van overeenkomsten, vraarbij aan d,e
vereniging een bankkred.iet word.t verleend.;----
het ter l-een verstrekken van geld,en, naarond.er
ni-et i-s begrepen het gebruil<naken van een aan
d.e verenigi-ng verleend. bankkred.iet ; -------het aangaan van d-ad-ingen;-------
het optred.en in rechte, vlaarond.er begrepen het
voeren van arbitrale proced.ures, doch met Uit-
zond.ering van het nemen van conservatoi-re--r--
maatregelen en van het nemen van d-ie rechts-
maatregelen d.ie geen uitstel kunnen lijden;---
het sluiten en wijzigen van arbeid.sovereenkom-
sten.
Op het ontbreken van d.eze goed.keuring kan dpor
en-tege-nderd.en gegn beroep vrord.en ged-aan.--f--

onverminderd het in d.ó laatste irolzin ""i-}ià 4 bè-
paald-e word.t d.e vereniging in en buiten rechten verte-
genlJoord.igd. : ------- ----' --d.oor d.e voorzitter, secretaris en penni-ngmeester ge-
zamenlijk of bij ontstentenis van een of allen hun-ner d.oor ztjn/bvn plaatsvervanger(s)

;;;il;i-à.I-: :--:-::--:-:::-*---ilet verenigingsjaar loopt van een januari- tot en met----
een en d.ertig d.ecember.-----
Artikel- 22.----
IIEëETe§tuur is verplicht van d e vermogenstoestand.----

lvan d.e vereniging zod.anige aantekeningen te houd.enr--
d.at d.aaruit te al-Ien tijd.e haar rechtèn en verplich-
tingen kunnen word.en gekend-
Het bestuur brengt - behoud.ens verlenging d.oor d.e al-
gemene vergad.ering - binnen zes maand.en na afloop----
van het verenigingsjaar op een algemene vergadering
zi- jn jaarverslag uit en d.oet, ond.er overlegging van--
een balans en een staat van baten en lasten, rekehing

b.

c.

d.
ó

I.

6.

2.
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en verantrioor:d"1"S p"g". ?ijl- in het afgelopen vereni _gingsjaar gevoerd bereid.. "Bij g"È""Ë"'a""irà" -k;;;-
na verloop van.d.e termijn, iéaör Iid-d.eze rekenin[__
:,i :?:i1!119orains-in. reèh*e van het bestuur vord.eren,fi;Ëïi;"àË'i::

I *::^u:l^I::_"?:lissie .nËstaànà; 
-"ï;*àrie 

red en er____tvree plaatsvervan_gend.e red.en, d.ie geen'aËIï=*o*Ëi:--
T\^ 'r^r--- ru- ll: 199u" tredel 

""!àà"à een op t" ,"r""-;;;;;;;-;:_
.l:1?!J"aars1uitends1echtseènmaa1herkie=È"à"r I n vvruqqÀ rlg.- r!ly> Udd.i.>. l!.?^5?:"onmj-ssie onde:zoert d,e reken:-ng el r..erant_

I ï:::i1:1. ::"-,1:1., ::":Yy". u,, brenst_aai d.e "rs**à"e__c lX:Isiq:firs verslag van haar uevïnain[""""il::::___-
".lI::-bestuur kan een kascommissielid ià d.eze iunktie

7. 1Y.,"::ist .het ond.erzoek van de rekening en vera"tr;;;_
I 1i:9. brjzondere boekhoudkundige kennrs, aan-Èao.'a"__

schorsen op grond. van hanaerin§À"-r"r[" het lid. ver-richt in strijd met de statutei ";/;f het huishoude_
}i;t reglement- Binnen drie maand.en na het uitspre-ken van d-e schorsing besrist d-e ài§"*""" vergad.e,cingortrent het ontsrag ars rid van e"ióuÀà" kascommis-
J-É r

commissie van ond.erzoek zich 5p Ëó"tei van oe ver-eniging door een. deskundige d.oèn bij;;r;". Ë"t";'é_stuu,r is verplicht aan d.e*commissie"arie--à";;"rrfà=_gewenste inlichtingen te verscharren, -Àà";-à;"Ë"11
wenst d-e kas en d-e 

-waard.en te vertonen en ÍnzàsÀ=---
X:", 3:_o::5"1^"1 !_:::!gtden der """""iei;s-il-Eàrun.B- l De last van d.e connissie kan te "rr"ï-iiïË" 

"5"Ëi 
de

I :1q:"::",y:rs.a""in[*r,à"a"n herroepen, doch slechts
^ | 

door. de benoómi.g rrà., "à"-;";;;;";5*"i=;i;._:::::::_,. 
i 1ry::::::+if 1.go{ d,e a}genene versaoering van het___-.
ii:=I:l:1È ,"o, d?.rekeilins -àn ;;;;;;"JïaiiË ;;;;;oeu oestuur tot d.écharge._____

o- 
I T:ï_bestuur^is-"""píi"f,t de bescheid-en bed.oerd i"-a"
I r.ed.en 1 en Z tien jaar lang te bewaren

gemene led.envergad.ering waartoe is opgeroepen met demededeling, dat-aLd.aar-wijziging r*o'Eu statuten. zal_word'el. voorg-esterd-, alsmeàe àe ir"ài" waar het af-
;?l=}li 11n_het voorsrel ter inà"à; i:-st

1'llF-lqFtatuten van de vereniging kan geen verande-
l:i:g_y"rd?" gebracht.d.an dooi eön besruit van-een ar--

,.IÍiI gi:. g.: oproepinà-tót à;- "ïs;;B;u-;Ë;à;;;G ;;;
I ;:ii:1"._i1g^yan ger.i voorstel lot sratuteàwijzisfns__hebben gedàan, moeten tenminste ";;;;i;;*ilË;;"il8;de vergad.ering eea afschrift van dai vàóriI3i;-::::-
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llaarin d.e voorged.ragen wijziging uoord.elijk is op-
genomenr op een daartoe geschikte plaats voor d-e le-
d.en ter inzage leggen tot na afloop vaa d-e d'ag waar-
op de vergadering vlord.t gehoud.en. ------
Bóvend.ien word.t tenminste veertien d.agen voor d.e ver-
gad.ering een afschrift van de -voorgestelde wijziging
àan alló l-ed-en t-oegezond.en en/of gepubliceerd. in :het
cluborgaan d.an lvel in het officieel orgaan vaa de----
c.o.v.s.-----
Een besluit tot statutenuijziging behoeft tenminste
tweed.erd.e van d.e uitgebrachte stemmen, in eeri verga-
d.ering waarin tenminste tweed.erd-e van d'e stemgergc!-
tigd.eà tegenwoord.ig of vertegenwoord.igd is - Is niet--
twèed.erd.e van d.e siemgerechtigd.en tegenwoord'ig of---
vertegenwoord.igd. d.an word-t binnen vier weken d-aarna
een tweed.e ver§ad.ering bijeengeroepen en gehoudenr---
waarin over heÍ voorsiel zoals d.at in de vorige Ygr-
gad.ering aan d.e ord.e is geweest, ongeacht het aantal
tegenwoórd.ige of vertegenvloord.igde stemgereclti-gden'
kan word.en besloten, mits met een meerd-erheid- van---
tenminste tweed.erd.e van d.e uitgebrachte stemmen

4. I Een statutenwi.-iziqinq treed.t niet in werking d.an pa-
I aat hi_ervan eei nótariëfe akte is opgemaakt. fot het

-l u-

d.oen. verlijd.en van d.e akte is ied.er bestuurslid. bb=
voegd. ------+---

---ONTBTNDING EN \TEREFT'ENING-
Artikel 24.----
ï]Te vereniging kan word.en ontbond.en d.oor een besluit

van d.e aI§emène vergad"ering. Het bepaalde in de Ie-
d.en '1 , 2 en , van het voorgaand.e artikel is van over-
eenkomstige toepassinS, met d.ien verstand-e dai een---
zod.anig bés]uit genomen moet word-en met een meerd.er-
heid vàn d.rie vierd.e van d.e uitgebrachte stemmen
Ind.ien bij een besluit tot ontbind-ing geen vereffe-
naars zijà.aangewezen, geschied.t d.e vereffening door
het bestuur
Het batig saId.o na vereffening kont ten goed--e aan----
een d.oor-d.e algemene vergad.ering te bepalen bestem-
ning te algemenen nutte.-----
Na d.e ontbindi-ng blijft d-e vereniging voortbestaan--
voor zover d.it tot vereffening van haal vbrmogen-no-
d.ig is. Ged.urend.e d.e vereffening biijven Ce bena-
lingen Van d.e Statuten en reglementen voor ZoareL" lri'-i--

Ín slukken en aankond.igingen d.ie van d.e vereniging---
uitgaan, moeten aan haàr naan word,en toegevoegd d.e---
wooid.en "in l-iquid.aiiett . -----

2.

7

4.
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.-.HUTSHOUDELIJK EEGIEMENT-- -Artikel 2
e algemene vergad.ering stelt een huishoud.el-ijk re-
lement vastglement vast ------:---Uijziging van het huishoud.elijk reglement kan ge;

schied.en bij -besluit van d.e algemene vergad.ering'.---
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijct zijn
met d.e wet, ook waar d.ie geen d.wingend. recht bevat,
noch met d.e statuten

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
triaarvan akte in minuut is verled.en te Nijnegen ten d.age
in het hoofd. van d.eze akte vermeld.. Na zakelijke opgave
van d.e inhoud. van d.eze akte aan d.e comparantea hebben--
d"eze eenparig verklaard. d-aarvan te hebben kennisgeno-
taerl en op volled.ige voorlezing daarvan geen prijs te---
stellen
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing d.oolc-d.e-
comparanten en mi j , notaris, ond.ertekend.

i

w.9.: L.wilrems, fe'##1 p.posrma, H.Heynen
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