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ALGEMENE VOORWAARDEN

zijn betrokken, Deze verplichting geldt niet

uit hoofde van die opdracht aan de notaris

Oeclaratiegeschiileri

Vastgestelri door Dierckxseos. Van Gfinsven
Flanken Notarissen: bij akte. de dato 8 november

voorzover op de notaris een wettelijke of

verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt
verstrekt door een natuurlijk persoon namens

te worden voorgelegd aan de voorzitter van

200:7 gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank

waaronder
begrepen
de
Ongebruikelijke Transacties.

te Breda.

beroepsplicht

rust

tot

openbaarmaking,
Wet

Melding

4. Verstrekte opdrachten worden door de notaris

een rechtspersoon is. indien deze natuurlijke
persoon beschouwd kan worden als de (mede-)
beleidsbepaler

van

deze

dienen

ter

besfech/jtig

de Ring Breda van de Koninklijke Notabele
Beroepsorganisatie (KNB).
2. Diegene vari de opdrachtgever en

rechtspersoon,

notaris

die door rJe desbetreffende instantie in het

Artikel I • Definities

uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de

deze

Notaris.

opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud
van de verrichte werkzaamheden en meer in

de

de

vergoeden, welke de in het gelijk gestelde partij

rechtspersoon is deze natuurlijk persoon derhalve

heeft geleden, wat betreft de tijd die deze en/of

het algemeen aan de wijze waarop aan die
verstrekte opdrachten al da;n niet uitvoering is

persoonlijk aansprakeiij'k. voor de' betaling van de
.declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op

zijn raadsman aan de gehele klachtbehandeling
heeft besteed, waaronder zijn begrepen al zijn

gegeven, geen rechten ontlenen

verzoek van de opdrachtgever,, ten name van een

werkzaamheden en wel tegen het voor hém
gebruikelijk geldende uurtarief danwel - bij
redelijke vergoeding.

Dridei M®tia#s. wordt, verst aan d:e: notaris, zijn
waarnemer en zijn kantooige.nüten, die (mede)
mei d.e uit.voering van delïpdtaeht zijn belast.
Qj:!idracl:d;g:ever..

natuurlijke

opdrachtgever.

persoon,
Bij

tevens

wanbetaling

in

privé

door

ongélijk wordt gesteld is verplicht de schade te

de

5. De opdrachtgever is verplicht alle voor de

r'iati:iu.rIijI:e persoon ö.f ..rechtspersoon die (mede),

behandeling van de opdracht noodzakelijke

rechtspersoon is gesteld danwel ten name van de
opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris

de opdracht: geeft/geven tot dienstverlening.

gegevens

verstrekken,

is bevoegd het te declareren bedrag in te houden

alsmede diens wederpartijen).

in „te staan voor juistheid, volledigheid en
betrouwbaarheid van de door hem verstrekte

op een uit te keren waarborgsom (al dan niet
krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/

Artikel 13 - Aansprakelijkheid van de notaris

gegevens, en bij wijzigingen in die gegevens
deze zo spoedig mogel.ijk.te verstrekken. Indien
d,e notaris, dooi dat de opd rachtgever onjuiste,

dat gestort is op zijn kwalititeitsrekening,

1. Overeenkomstig de voorschriften van de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

Artikel 8 - Overlijden opdrachtgever

onvolledige

gegevens

ingeval van overlijden van de opdrachtgever

Notariële

uit'düiting vari artikel 7.404: Burgerlijk Wetboek

vei'Sf.rekt, scliiade lijdt of extra; kosten moet
maken om de opdracht alsnog cueree!: uit

gaart zijn. rechter* en verplichtingen over op zijn,
rechtverkrijgenden; onde.i: algemene titel.

stemming. met hetgeen

en 7:4i0!7 lid 2 BuTgerlijl: Welhoek, aanvaard

te kunnen voeren, behoudt de notaris zich

Indidn de notaris als natuurlijk persoon en/of

het r.ec'h.1. voor deze schade en kosten bij de

Artikel 9 - Betaling

via een rechtspersoon deel uit maakt van eert

opdrachtgever In rekening te brengen, De

1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele

De ver-z.ekerin.gsvoon/vaarden. Vari deze door rie
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

m > Hschap of openbare vennootschap (al dan

notaris behoudt zich op zijn producten de
intellectuele eigendomsrechten voor zoals

verschotten dienen, tenzij anders vermeld,
uit er lijk op de datum van het passeren van

voorgeschreven verzekeringen zijn op te vragen
bij de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

bedoeld in de Auteurswet. Derhalve is het niet
loegestaan verstrekte tekstdrageis door te

de notariële akte. doch vóór het tijdstip van

(KNB).

passeren daarvan, in het bezit te zijn van de

2. Indien in

Onder

opdrachtgever

wordt

verstaan

Opdracht
Onder opdracht wordt vei staan rJe overeenkomst
'in de zin van artikel 7'40.0 Burger lijk Wetboek
waarbij de notaris zich „jegens de opdrachtgever
•verplicht
idi'eiliit&töifi.

met

lot het 'Verrichten
Éffièê
iaf'iiii-achten

met

van bepaalde
Worden ..met

rt 'litspe.isoorilijl.heid),

geldt

deze

maatschap of openbare vennootschap als enige
ipdrachtnemer Treedt het notariskantoor naar
buiten als bestolen vermootschap met beperkte

aari

de

of

notaris

te

onbetrouwbare

leveren aan derden.

heeft elke notaris die lid is van de Koninklijke

6. Indien op. verzoekvan de opdraeh,t'gevet ter
uitvoering van de. iOpdifaibt dom- de notaris

■Waar in

gebruik woidi ,|:e«aa!kt van" het Internet; als
'Commurfitatientiriidel: met de opÊtaclkfgeve:»;.

is overeengekomen, dan dient in ieder geval
de nota. binnen dertig dagen (vervaltermijn)
n:a het passéren van de'akte rianwel' - In.bien::

zijn alle1 gevolgen .daarvan uitdrukkelijk voor

de opdracht (nog) niet; tot een akte heeft

hiervoor 'bedoelde openbare vennootschap of

/eigen riste o. vari de opdrachtgever.

die worden

werkzaamheden aan de opdracb.tgeverfs); en
derden te betalen totale schadevergoeding
beperkt
tot
het
bedrag -waarvoor
de
aansprakelijkheid sverzekering ip voorkomend
geval de notaris aanspraak op uitkering geeft
vermeerderd met het bedrag van het eigen

d.e notaris jegens partijen en eventuele dérdé-n-

en/óf verrekening te worden gedaan, tenzij

risico dat volgens rie verzekeringsvoorwaarden

bèlanghehbenden tijdig kenbaar dat hij in die

bij nadere overeenkomst casu quo deze
algemene «oorwaar den ander s is bepaald. De

met beperkte aansprakelijkheid of de hiervoor

opdracht optreedt als partij'-adviseur, maakt

bedoelde naamloze vennootschap.
Dienstver,lening
Onder dienstverlening dient te worden verstaan

hoedanigheid optreedt. D'e wijze waarop wordt

allo in het notariaat gebruikelijke werkzaamheden

eveneens bepaald door d'e notaris.

verzending te worden voldaan
3. Alle betalingen dienen

zonder

be tal i ngsverpl ic hti n g i s d aarna as t on.de e Ibaar.

die bij de gegeven opdracht behoren, tenzij,
scbriftelijk anders is overeengekomen',

de werkzaamheden,

opschorting

7. Indien de notaris bij de uitvoering van een

hiervoor

zijn

notaris

gegeven opdracht, één of meer fouten
zijn gemaakt, is de met betrekking tot die

geleid - binnen dertig dagen (vervaltermijn)na

bedoelde besloten vennootschap

de

(KNB)

voor een

verricht ter uitvoering van de aan d.e notaris

notaris,
2. indien anders is vermeld of schriftelijk anders

dan is deze vennootschap enige opdrachtnemer.
deze algemene, 'voör.vaatëfen wendt

Beroepsorganisatie

beroepsaansprakelijk.heid verzekérd in overeen
•redelijkerwijs door verzekering valt te dekken.

aansprakelijkheid' of naamloze vennootschap,

gesproken van de notaris wordt daarmee tevens
bedoeld de hiervóór bedoelde maatschap of de

gebreke van een dergelijk tarief - tegen een

piet ten; laste van de verzekeraar(s) is
3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de

4.0e notaris: is bevoegd tussentijds te declareren'

Artikel 5 - Tarieven en meerwerk

en/of vQorschotten in' rekening te .brengen. Ook

1'. Voor de

cl r etrs l!>/er I on i Cl o zullen .de op het

Artikel 2 - Toepassingsgebied

kantoor van de notaris voor .die dienstert

deze tussentijdse nota’s en voOEsebotnota’s
dienen binnen dertig dagen (vervaltermijn) na

I Deze atgemene'voor waarden maken deel uit van

geb.iuikeii;jke

ver zending' te worden voldaan

tarieven

in

rekening

worden

notaris aansprakelijk is voor fouten van
door hem irigeschakelde derden of voor het
niet ieufdiël'ifk fiocTioneten van door hem
bij de uitvoering van de opdracht gebruikte
apparatuur,

software,

gegevensbestanden.,

lot het verrichten van werkzaamheden door

gebracht, tenzij tds-sên de opdrachtgever en de
notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Kosten van invordering

de notaris, van allé daaruit voortvloeiende en/

De notaris behoudt zich het récht voor het

l De opdrachtgever aan wie. door middel van een

of daarmee samenhangende overeenkomsten
tussen de opdrachtgever en de notaris,

honorarium op regelmatige basis aan te passen.

nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van

ten onrechte

2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke

honorarium of verschotten is verzocht en van

en hieruit direct of indirect, materieel of

respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede

worden verricht is de notaris bevoegd een

wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling

van alle door de notaris gedane aanbiedingen

hoger bedrag dan het in het vórige lid bedoelde
bedrag in rekening te biengen.

is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten
die de notaris vanaf het moment van verstrijken

5. Oe aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen
In: de vorige leden van dit artikel is mede

3 Indien dit meerwerk. naar het oordeel van

van de vervaltermijn zowel in als buiten réchte,
ter inning van zijbi vordérlpg maakt, alsmede

rie notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam

alle overeenkomsten van opdracht, strekkende

en/of offertes.

,2 Deze algemene voor waarden zetten daarmee
■stepige

algemene

vocriwa arden.

registers of andere zaken, geen uitgezonderd.
4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven
In lid 2 vari dit artikel geldt ook indien de notaris
zijn

dienst

heeft geweigerd

immaterieel schade is voortgevloeid.

gemaakt ten: behoeve van -de waarnemer van

van

de notaris veroorzaakt wordt door dan wel

opdrachtgever opzij in :d:«? verhouding tussen de

vanwege één partij, is de notaris bevoegd

terzake van d:e door de notaris bestede tijd

zijn.

n.ot ar is en de opdi a.chtgevei.

ter zake van dif rneerwerk aan die partij te

op basis van het op het. kantoor voor de

aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.

declareren, onverminderd dé aansprakelijkheid

desbetreffende
functionaris
gebruikelijke
uurtarief. Voor de werkzaamheden van de

van zijn weder part ij jegens de notaris.

Artikel 3 - Inschakeling derden
Oe notaris is bevoegd bij de uitvoering van de
opdracht derden in te schakelen voor rekening
van d'e opdrachtgever

De |,:eu.ze- van dooi. de

notaris in te schakelen derden zal,, waar mogelijk.
geschieden in overleg met de o,pcfrach;t§evef,
;bb
voor

met

inachtneming
van;
de
nodige
jfe noiaiis. is bigt aanspraleiijk;

iÉterlkiOiiHiipsni van

deze

dend,en,

6.0e

zodat

dezen

wettelijke

zich

evenzeer

verjarings-

of

op

deze

vervaltermijn

waarbinnen de opdrachtgever enig recht jegens

administratie van de notaris kan de notaris

rJe notaris geldend dient te maken, verjaart

Artikel 6 - Niet doorgegane akte/irigetrokken
ojidracht - uitstel akte

een forfaitair bedrag vaststellen. Tevens is de

casü quo vervalt na een periode van twaalf

opdrachtgever vanaf dat moment renté over

maanden

1 Ook werkzaamheden die worden verricht, zonder
dat deze uileindelijk leiden tot een notariële

die vordering verschuldigd. De rente bedraagt
één procent (i%) per maand, waarbij een

Artikel 14 - Wet Identificatie bij Dienstverlening

akte. vallen onder d'e opdracht. Dé notaris is

gedeelte van een maand geldt ais een volle

In

bevoegd

maand.

Dienstverlening

ter. zake van 'die werkzaamheden

verband

met

de

dient

Wet

Identificatie

de opdrachtgever

bij
zich

De

alsmede na . een ingetrokken opdracht aan de

2. De notaris, is bevoegd openstaande declaraties

in persoon en' op: het kantooi van de notaris te

opdrachtgever macht igt d en.o t ar ris, even t u e Ie door

opdrach tgever te declareren op basis van de door

te verrekenen met gelden welke dé notaris ten

'der de re bedongen aa ns p r a k ei i j Ir heid sbepe rtc.i n gen
namens Item te- aanvaarden Oe uitvoering: van

de notaris en de desbetreffende medewerkers

behoeve van de opdrachtgever onder zich heeft

identificer en-middels over legging vari liet originele
exemplaar van een geldig identiteitsbewijs (bij

op de kwaliteitsrekenihg.

voorbeeld paspoort of rijbewijs of Nederlandse

de verstrekte opdracht geschied' uit sluitend ten
.behoeve van de opdrachtgever, Dei den kunnen

kantoor gebruikelijke Uurtarieven, tenzij tussen

3. Bij niet-tijdige betaling door de opdrachtgever

Identiteitskaart of verblijfsdocument). Opdracht

de opdrachtgever en de notaris schriftelijk

is de notaris bevoegd de uitvoering van zijn

gever kan zich hiervoor tijdens kantooruren op

aan de in houd van de verlichte werkzaamheden

anders is overeengekomen.

aan de opdracht beslede tijd. tegen de op het

werkzaamheden op te schorten totdat de

het kantoor van de notaris melden. Tevens is het

geen rechten ontlenen Indien de opdrachtgever
de in houd van d.e door d.e notaris voor hem
-venMhie werkzaamheden aan Éerden: verstrekt

2. in afwijking van liet vorenstaande is de notaris,

betaling heeft plaatsgehad, zonder daardoor

mogelijk dat de opdrachtgever zich identificeert

indien de afspraak tot hei passeren van de

op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn voor de

bij een andere notaris.

notariële ak,te(,n) twee dagen óf korter voor

schade die dé opdrachtgever daardoor lijdt

Is de opdi acht gever jegens de notaris gebouderr

het afgesproken tijdstip van passeren van
de desbetreffende notariële akté(n) geen

Artikel 11 - Archivering

ëfe éwÉe'f$M$nte wijzen:. dat. die werkzaamheden:

Artikel 15 - Wet Melding Ongebruikelijke
Transacties

weiden verricht onder toepasselijfclreid van deze

doorgang kap, vinden en indiép alsdan blijkt

Nadat d.e' opdracht is uitgêvperd, zal! de notaris

Dé Werkzaamheden vari' d.e notaris vallen onder de

algemene voorwaarden:. lB.dlew'«en derde va rede

dat definitief niet tot afwerking van zaken

het dossier tien jaar bewaren. Daarna staat

Wet Melding .Ongebruikelijke TransactieS. Ingeval

'Inho.ud van die‘werkzaamheden op eniger lei wijz-e5
gebruik maakt, is die derde aan: de iohou.d van

kan worden gekomen, bevoegd terzake van

het de notaris vrij het dossier te vernietigen. Bij

van een onder deze: wét vallende ongebruikelijke

de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de

eventuele geschillen na verloop van de termijn

transactie, zal door de notaris melding worden

deze algemene voor waar den verbonden.

opdrachtgever,

van tien jaar zal de bewijslast zoveel mógelijk
liggen aan de zijde van de opdrachtgever.

procent

(75f'.a)

te

declareren

van

het

vijfenzeventig

bij

de

opdracht

Artikel 4 - Uitvoering opdracht

overeengekomen honorarium.

1 De notaris oefent zijn wettelijke werkzaamheden
Ite onafhankelijkheid uit. Daarbij behartigt

honorarium is overeengekomen is hetgeen

Artikel 12 - Klachten

hiervoor in lid 1 is bepaald van toepassing.

1. Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens

de

2,

notaris

de

belangen

van

alle

bij

de

Ingeval

geen

3. Indien het passeren van de akte(n) twee
of

korter

goor

het

afgesproten

de notaris zal hij deze klachten eerst aan de'

gedaan bij het Meldpunt Ongebruikelijke Trans
acties te Zoetermeer zonder dat de opdrachtgever
daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 16 - Rechtskeuze
1. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en
zijn opdrachtgever' zal Nederlands recht van

i.ech islrandeling terokken pa i t ijen als toedoeld
i:rf.aBi:k;elf:l71i'd .1 Wei iftóL Nsitadsatitoi.

dagen

tijdstip van passéren van de desbetreffende

de mening van opdrachtgever niét of niet op'

toepassing zijn, Uitsluitend de Nederlandse

De werkzaarntiedeiir zuilen door d'e notaris
worden veuiGhi: met: Inachtneming van de

notariële akle(n) wordt uitgesteld kunnen er

voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan

rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dal

administratieve kosten aan de opdrachtgever

heelt: de opdrachtgever de mogelijkheid zich te

tussen de notaris en de ófdrachtgever mocht

voor de notaris geldende wettelijke en- andere

in rekening worden gebracht

wenden tot:
■ - de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

ontstaan, kennis te nemen, tenzij door de
Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB)

voorschuilen. De notaris bepaalt uit dien hooide
d.e Wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd,
r. De notaris is verplicht de door of namens
de opdrachtgever verstrekte gegevens en
'informatie geheim te houden tegenover derden
elite nier b:ij de uitvoering van: de opdiacht

Artikel 7 - Aansprakelijkheid van de
opdrachtgever
Ingeval

een

opdracht

wordt

verstrekt

notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar

(KNB). of
door

meer dan één persoon, is ieder van hen
hoofdelijk aansprakelijl; voor de bedragen die

een andere rechtsgang is aangewezen.

- de desbetreffende Kamer van Toezicht over

2. Op alle in deze algemene voorwaaiden ge

de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen,en/of

noemde termijnen is rie Algemene Termijnen
wet van toepassing.

- de burgerlijke rechter te Breda.

.*

STATUTENWIJZIGING

zaaknummer: 418075CBE

Heden, tien februari tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, mr. Claudia
Maria Adriana Beerens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: “notaris”, te dezen —
handelend als waarnemer van mr. Antonius Lambertus Gerrit Rochus van-----------Grinsven, notaris gevestigd in de gemeente Loon op Zand, kantoorhoudende te —
Kaatsheuvel:-----------------------------------------------------------------------------------------------------mevrouw Johanna Barta Hermina MONTFOORT, wonende te Kaatsheuvel, --------Erasstraat 119, 5171 VL, geboren te Woensdrecht, acht april ------------------------------negentienhonderdeenenzestig, (paspoort nummer NM01P5B56, afgegeven te ----Loon op Zand op negen mei tweeduizend achttien), gehuwd,-------------------------------te dezen handelend als secretaris van de vereniging MIXED HOCKEYCLUB--------D.E.S., gevestigd en kantoorhoudende te Kaatsheuvel, Eikendijk 25, 5171 RG, —
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40271327, en als zodanig bevoegd deze vereniging te dezen rechtens te-------------vertegenwoordigen.--------------------------------------------------------------------------------------------PRAEMISSE-----------------------------------------------------------------------------------------------------De comparante, handelend als gemeld, heeft het navolgende verklaard:---------------In de op vijftien oktober tweeduizend twintig gehouden algemene ledenvergadering
van de vereniging is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen als hierna gemeld.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Van voormeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering, die aan deze —
akte zullen worden gehecht.-------------------------------------------------------------------------------De vereniging is opgericht bij akte op vijftien maart negentienhonderd -----------------tweeënveertig.---------------------------------------------------------------------------------------------------De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging
op drieëntwintig december negentienhonderd vierennegentig voor Mr O.J.A.M.J. —
Dierckxsens, destijds notaris ter standplaats Kaatsheuvel, gemeente Loon op -----Zand, verleden. Sindsdien zijn de statuten van de vereniging niet gewijzigd.---------STATUTENWIJZIGING---------------------------------------------------------------------------------------

-1-

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering van —
voormeld besluit, de statuten van de vereniging hierbij integraal te wijzigen, zodat deze in hun geheel komen te luiden als volgt:------------------------------------------------------NAAM, ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID------------------------------------------------------Artikel 1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging draagt de naam: Mixed Hockeyclub D.E.S., ----------------------------De verkorte naam luidt: M.H.C. DES.-----------------------------------------------------------Zij heeft haar zetel te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand.--------------------------

2.

De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.-------------------------------------------

3.

De vereniging is ingeschreven in het Verenigingsregister, dat gehouden wordt
bij de Kamer van Koophandel.-----------------------------------------------------------------------

DUUR----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.------------------------------------------

2.

Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met----dertig juni daaropvolgend.-----------------------------------------------------------------------------

3.

De vereniging is opgericht op vijftien maart negentienhonderd twee en veertig.

DOEL----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen, alsmede het bevorderen —
van de hockeysport in al zijn verschijningsvormen.------------------------------------------

2.

De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:-----------------------------a.

Lid te zijn van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, hierna te----------noemen “KNHB” of “de sportbond’’;---------------------------------------------------------

b.

Deel te nemen aan de door de sportbond georganiseerde of------------------goedgekeurde wedstrijden;----------------------------------------------------------------------

c.

Zelf wedstrijden op het gebied van de hockeysport of andere vormen -----daarvan te organiseren;--------------------------------------------------------------------------

d.

De benodigde accommodatie tot stand te brengen.-----------------------------------

LIDMAATSCHAP-----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

a.

Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn-----------
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toegelaten.--------------------------------------------------------------------------------------------b.

Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden
daardoor lid van de KNHB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan —
de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en haar organen, —
waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.---------------------------

c.

Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging --------uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en —
van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen —
hebben, dienen zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen
en besluiten van de KNHB en haar organen, waaronder met name is -----begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige-------maatregelen nemen en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig —
met iedere zodanige individuele persoon een daartoe strekkende-----------overeenkomst zal worden aangegaan.----------------------------------------------------

2.

Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten---------degenen, die niet tot het lidmaatschap van de sportbond worden toegelaten of
van wie de sportbond het lidmaatschap heeft beëindigd.---------------------------------

3.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten —
zulks met inachtneming van het in het tweede lid bepaalde.---------------------------

4.

Op voorstel van het bestuur danwel op voorstel van tenminste tien----------------stemgerechtigde leden kan de algemene vergadering een lid wegens zijn-----bijzondere verdiensten voor de vereniging het predikaat “ere-lid” verlenen. ----Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.-------------------------------

5.

a.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en-----------geboortedata van de leden zijn opgenomen.--------------------------------------------

b.

Het bestuur draagt er zorg voor dat degene die als lid tot de vereniging —
wensen te worden toegelaten worden aangemeld bij de sportbond.----------

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN--------------------------------------------------------------------Artikel 5-------------------------------------------------------------------------------------------------------------De leden van de vereniging zijn verplicht: ------------------------------------------------------------
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a.

de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB (waaronder
met name, maar niet beperkt tot, het dopingreglement, het reglement -----------ongewenst gedrag, het reglement matchfixing en het tuchtreglement), alsmede
de besluiten van hun organen, na te leven;----------------------------------------------------

b.

de verplichtingen die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar leden —
aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te-------leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en ----------nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane -------------verplichtingen jegens één of meer derden, aangaande ongevallenverzekering,
aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede aangaande de verkoop —
en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via —
welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via -------internet). In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB niet
bevoegd is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als
gedefinieerd in het bondsreglement, voor wat betreft hun eerste heren- en ----damesteam, verplichtingen jegens één of meer derden aan te gaan inzake de
verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of-----------------uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via internet), één en ander behoudens voor zover zij met het ---------aangaan van die verplichting schriftelijk hebben ingestemd;----------------------------

c.

zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;----------------------------

d.

er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en —
dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bondsbestuur met betrekking tot de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten ----worden gegeven, stipt worden opgevolgd;-----------------------------------------------------

e.

er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de ------vereniging en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden
geschaad;----------------------------------------------------------------------------------------------------

f.

zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de KNHB
te onthouden van bedrieglijke handelingen. ---------------------------------------------------

STRAFFEN--------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.

a.

In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd
is met de wet dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van de
organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging —
worden geschaad.----------------------------------------------------------------------------------

b.

Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met —
de wedstrijdbepalingen alsmede met de statuten reglementen en/of--------besluiten van organen van de sportbond of waardoor de belangen van de
sportbond, dan wel van de hockeysport in het algemeen worden------------geschaad.----------------------------------------------------------------------------------------------

2.

a.

In geval van een overtreding als bedoeld in het eerste lid onder a. kunnen
de volgende straffen worden opgelegd:---------------------------------------------------

berisping;---------------------------------------------------------------------------------------boete tot een maximum van eenhonderd euro (€ 100,00);------------------

3.

-

schorsing;---------------------------------------------------------------------------------------

-

ontzetting uit het lidmaatschap (hierna te noemen royement).------------

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. —
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het----------------lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend met uitzondering —
van het recht om in beroep te gaan.---------------------------------------------------------------

4.

a.

Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met —
de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de —
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.-----------------------------------------------

b.

Nadat het bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo —
spoedig mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met
opgave van reden(en) van het besluit in kennis gesteld.----------------------------

5.

a.

Van een door de vereniging opgelegde schorsing of royement kan de ----betrokkenen binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van
het bestuur in beroep gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de —
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.---------------------

b.

Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde straffen —
staat geen beroep open.-------------------------------------------------------------------------

EINDE LIDMAATSCHAP-------------------------------------------------------------------------------------
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Artikel 7
1.

2.

3.

Het lidmaatschap eindigt:-----------------------------------------------------------------------------a.

Door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft;--------

b.

Door opzegging door het lid;-------------------------------------------------------------------•

c.

Door opzegging door de vereniging;--------------------------------------------------------

d.

Door royement (ontzetting) als bedoeld in artikel 6 lid 4.----------------------------

a.

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.-----------------------

b.

Royement geschiedt door het bestuur.----------------------------------------------------

De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:---------------------------------------------a.

In de gevallen in de statuten genoemd;----------------------------------------------------

b.

Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de----statuten voor het lidmaatschap stellen;----------------------------------------------------

c.

Wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het —
lidmaatschap te laten voortduren;------------------------------------------------------------

d.

Wanneer de sportbond het lidmaatschap van het lid heeft beëindigd of —
wanneer het lid het lidmaatschap bij de sportbond heeft beëindigd, in welk
geval de opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt, tenzij het lid -----tegen de beëindiging van het lidmaatschap van de sportbond op de door de sportbond voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste
geval is het lid als lid van de vereniging geschorst totdat de beëindiging —
door de sportbond is bevestigd of ongedaan gemaakt.-----------------------------

4.

a.

Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit —
artikel bepaalde.-------------------------------------------------------------------------------------

b.

Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;-----------------------------------------------------------------------------Binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt
of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of-----------medegedeeld in welk geval het besluit alsdan niet op hem van---------toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe —
wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de---------statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten

en verplichtingen daaronder begrepen;---------------------------------------------

Binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot----------omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. —

5.

a.

Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde
van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van---------------toepassing. In ieder geval kan het lidmaatschap worden beëindigd door —
opzegging tegen het einde van het verenigingsjaar, volgend op dat waarin
werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in de —
leden 3. en 4.-----------------------------------------------------------------------------------------

b.

Een opzegging in strijd met het onder a. bepaalde doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum------------waartegen was opgezegd.----------------------------------------------------------------------

6.

Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het--------bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB -------verboden is het betrokken lid als lid van de vereniging te handhaven.--------------

DONATEURS----------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging kent naast leden donateurs.-----------------------------------------------------

2.

Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn-------toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door —
het bestuur vastgestelde bijdrage te storten.---------------------------------------------------

3.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen —
in of krachtens de statuten of het reglement zijn toegekend of opgelegd.----------

4.

De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds —
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor —
het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.---------------------------------

5.

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

BESTUUR---------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de —algemene vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal-------------------
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bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering.--------------------2.

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende voordracht.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden-------verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en stelt het bestuur de —
taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in het clubblad, hetzij
door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan alle leden.—

4.

leder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijk-------vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft
die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen
geheel aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is
te wijten en hij nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de ---------gevolgen daarvan af te wenden.--------------------------------------------------------------------

5.

leder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af —
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd —
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.------------------------------------

6.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid —
vereist van te minste twee derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, -------eindigt door het verloop van die termijn.---------------------------------------------------------

7.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-------------------------------------------------------a.

Door het eindigen van het lidmaatschap;--------------------------------------------------

b.

Door bedanken;--------------------------------------------------------------------------------------

c.

Door overlijden.--------------------------------------------------------------------------------------

BESTUURSBEVOEGDHEID------------------------------------------------------------------------------Artikel 10-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het ----besturen van de vereniging.--------------------------------------------------------------------------

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur -----
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bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene---------------vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de —
orde komt.---------------------------------------------------------------------------------------------------3.

Het bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en
de taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.---------------

4.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn----benoemd.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

5.

Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, —
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ----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 ---------zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.------------------------------

VERTEGENWOORDIGING--------------------------------------------------------------------------------Artikel 11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

a.

De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester,
dan wel bij afwezigheid van één van de genoemde tezamen met een------ander bestuurslid.----------------------------------------------------------------------------------

b.

Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen
op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in volmacht------omschreven gevallen te vertegenwoordigen.--------------------------------------------

3.

a.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan --------bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit —
de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven
beperking van of voorwaarden voor de bevoegdheid tot-------------------------vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. —

b.

De (uitsluiting) beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de ---------bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging terzake van de in -
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artikel 10 vijfde lid bedoelde handelingen.----------------------------------------------4.

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

5.

De vereniging wordt op de vergadering van de sportbond vertegenwoordigd —
door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd is op
de vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te —
nemen.---------------------------------------------------------------------------------- :---------------------

REKENING EN VERANTWOORDING----------------------------------------------------------------Artikel 12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent —
de vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.-----------------------------------------------------

2.

a.

Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn door de —
algemene vergadering - een 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 er goedkeuring aan de algemene
vergadering over.------------------------------------------------------------------------------------

b.

De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle -----------------bestuursleden; ontbreekt een handtekening van een bestuurslid dan wordt
hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de —
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen
dat zij deze verplichting nakomen.-----------------------------------------------------------

3.

a.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie,--------------bestaande uit tenminste twee leden die geen deel mogen uitmaken van —
het bestuur.--------------------------------------------------------------------------------------------

b.

De leden worden benoemd voor de duur van een jaar.-----------------------------

c.

De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten —
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

4.

Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle
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door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen haar desgewenst de kas en —
de waarden te tonen en inzage van de boeken en de bescheiden van de-------vereniging te geven.-------------------------------------------------------------------------------------5.

Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de —
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle-------------handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.------------------------------------

6.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het eerste en tweede lid,
tien jaar lang te bewaren.------------------------------------------------------------------------------

GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE-----------------------------------------------------------------Artikel 13-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

2.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:--------------------------------------------a.

Contributies van de leden;-----------------------------------------------------------------------

b.

Entreegelden van nieuwe leden;-------------------------------------------------------------

c.

Subsidies, giften en andere inkomsten.----------------------------------------------------

De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door —
de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen —
daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage -------betalen.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Diegene, aan wie het predikaat erelid is verleend en leden van verdienste (die
niet tevens seniorlid zijn) zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.----------

4.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin
de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. --------------------------------- -----------

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING------------------------------------------Artikel 14-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering --------alsmede al die commissies en personen die krachtens de statuten door de —
algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie
daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.—

2.

a.

Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de ------voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde —
geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.--------------------------------------------
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b.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de --------voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit —
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de----meerderheid van de 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 verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt die op de —
eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.-----

4.

a.

Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten is
nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist-------rechtskracht.------------------------------------------------------------------------------------------

b.

Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van —
een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling —
of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft----------genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ----ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dat ook voor de —
bekrachtiging.----------------------------------------------------------------------------------------

c.

Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die
aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de wederpartij tot wie het was gericht.---------------------------------------------

5.

a.

Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent
de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar------------------- 1.

Wegens strijd met wettelijk of statutaire bepalingen die het tot stand —
komen van het besluit regelen;---------------------------------------------------------

2.

Wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid als bedoeld in artikel 5.
zesde lid;----------------------------------------------------------------------------------------

3.
b.

Wegens strijd met een reglement.-----------------------------------------------------

Tot de onder a. bedoelde bepalingen behoren niet die welke------------------devoorschriften bevatten, waarop in het vierde lid, onder b. wordt gedoeld.

6.

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen vervalt een jaar —
na het einde van de dag waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid -
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is gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd.-------------------------------------------------------------------------------7.

a.

Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het vijfde lid,
onder a. kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. —
Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig
is.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

b.

Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als —
opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit —
besluit het tegendeel voortvloeit.-------------------------------------------------------------

ALGEMENE VERGADERINGEN------------------------------------------------------------------------Artikel 15-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.---------

2.

Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene —
vergadering worden gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.------

3.

De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur, met-------inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt door een mededeling in het clubblad of door middel van een aan alle
leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.

a.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig —aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte —
van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het----------------bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet -----langer dan vier weken na indiening van het verzoek.--------------------------------

b.

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van —
een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is--------gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen -
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dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het ----opstellen van de notulen.-----------------------------------------------------------------------5.

De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:------------------------------------a.

Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;-------------

b.

Jaarverslag van het bestuur;-------------------------------------------------------------------

c.

Verslag van de penningmeester;-------------------------------------------------------------

d.

Verslag van de kascommissie;----------------------------------------------------------------

e.

Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;----------------

f.

Vaststelling van de contributies;--------------------------------------------------------------

g.

Vaststelling van de begroting;-----------------------------------------------------------------

h.

Benoeming bestuursleden;’--------------------------------------------------------------------

i.

Benoeming commissieleden-------------------------------------------------------------------

j.

Rondvraag.--------------------------------------------------------------------------------------------

HET LEIDEN EN NOTULEREN VAN ALGEMENE VERGADERINGEN-----------------Artikel 16-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur
of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger ----------verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als
voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering daarin.----------------------------------------------------------------------

2.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een-------------bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden in het clubblad gepubliceerd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de —
eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.--------------------------

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING-----------------------Artikel 17-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

a.

leder lid heeft toegang tot de algemene vergadering;-------------------------------

b.

Leden die geschorst zijn of zijn geroyeerd, hebben geen toegang tot de —
algemene vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep -----hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in welk geval zij
bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.------------

2.

leder senior/meerderjarig lid heeft één stem. -------------------------------------------------
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3.

leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk------------gemachtigd ander lid (mits achttien jaar of ouder). Degene die gemachtigd----wordt, kan echter in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.----------------

4.

Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, —
anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen-----kwijtscheldt wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en ---------------------bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.------------------------------------------------------

5.

Een éénstemmig besluit van alle leden ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht —
als een besluit van de algemene vergadering.------------------------------------------------

6.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk------------

7.

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet-----ander bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het —
staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.---------------

8.

Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de —
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, indien niemand die meerderheid
heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming van de meerderheid van de ------------uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.----------------------------------------------------------------

9.

Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend
zijn, danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere ----namen bevatten dan van personen over wie wordt gestemd.--------------------------

STATUTENWIJZIGING--------------------------------------------------------------------------------------Artikel 18-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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 voor--------oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste zeven dagen----------bedragen.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een —
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voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan moeten ten minste vijf dagen----vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen —
wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de —
leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt
gehouden. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging ten minste veertien ----dagen voor vergadering in het clubblad gepubliceerd en/of een afschrift --------hiervan aan alle leden toegezonden.------------------------------------------------------------3.

Het bepaalde in de leden 1. en 2. van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.—

4.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de----------uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van —
de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee derde van de —
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel —
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het-------aantal aanwezige of vertegenwoordigende leden, een besluit kan worden-----genomen, mits met een meerderheid van ten minste twee derde van de--------uitgebrachte stemmen.---------------------------------------------------------------------------------

5.

Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande-------goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.-----------------------------------------

6.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële —
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de DES-site. leder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.-

7.

De bestuursleden zijn verplicht in het Verenigingsregister een afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen.-----------------------------------------

ONTBINDING EN VEREFFENING----------------------------------------------------------------------Artikel 19-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

a.

Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel
18 lid 1 en lid 2, alsmede in lid 3 van dit artikel van overeenkomstig --------toepassing.--------------------------------------------------------------------------------------------

b.

De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
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algemene vergadering genomen met ten minste twee derde van het -------aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie —
vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.-----------------------------2.

Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde ----vergadering moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden--------voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot-----------zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.-------------------

3.

a.

De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging —
als vereffenaars op.--------------------------------------------------------------------------------

b.

De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de-----alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige---------benoeming van één of meer vereffenaars.-----------------------------------------------

4.

Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig —
saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens een of meer --------------bewaarders aanwijst.-------------------------------------------------------------------------------------

5.

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

6.

De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de-------bewaarder(s) worden bewaard gedurende tien jaren na afloop van de-----------vereffening.-------------------------------------------------------------------------------------------------

HUISHOUDELIJK REGLEMENT------------------------------------------------------------------------Artikel 20-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1.

De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen en —
wijzigen.------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.

Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die —
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.-----------------------------------------

3.

De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die
van de sportbond.-----------------------------------------------------------------------------------------

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP-----------------------------------------------------------------
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Waar in deze akte een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet------- gehuwd zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, wordt —
met het huwelijk gelijk gesteld een geregistreerd partnerschap, tenzij in deze akte van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is afgeweken.-------------------------------------------------BEKENDHEID COMPARANTE--------------------------------------------------------------------------De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte ----------betrokken comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor —
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.-------------------------------------------WAARVAN AKTE OPGEMAAKT IN MINUUT------------------------------------------------is verleden te Kaatsheuvel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. De
zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en ----------toegelicht. Vervolgens heeft zij verklaard op volledige voorlezing van de akte geen
prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te -----------stemmen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend ----door de comparante en mij, notaris.---------------------------------------------------------------------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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Notulen Algemene Ledenvergadering
op 21 september 2020

Aanwezig
Afmeldingen

: 29 waarvan 16 leden
: 2 leden

Agenda:
• Opening en ingekomen stukken
• Goedkeuring notulen vergadering 24 september 2019
• Financieel resultaat seizoen 2019-2020
• Bevindingen van de kascommissie & decharge kascommissie
• Benoeming kascommissie seizoen 2020-2021
• Stand van zaken ‘stichting kunstgras'
• Decharge bestuur inzake gevoerde beleid & financiële zaken 2019-2020
• Bestuurssamenstelling 2020-2021
o Herkiesbaar:
■ Paul van Hooren
■ Marjolein van Drunen
■ Theo de Kievit
■ Karel-Jan van Wijlen
■ Anja Beukman (secretaris)
■ Joris Sterk (penningmeester)
• Wijziging statuten
• Begroting 2020-2021 en contributie
• Goedkeuring ALV voor begroting 2020-2021
• Uitreiking Gouden Hockeybal
• Rondvraag
1. Opening en ingekomen stukken
Paul opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij geeft aan dat de agenda ingekort is om deze
vergadering i.v.m. corona niet langer te laten duren dan noodzakelijk.
Inoekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.
2. Goedkeuring notulen vergadering 24 september 2019
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.
3. Financieel resultaat seizoen 2019-2020
Joris geeft een toelichting op de cijfers. De gevolgen van corona hebben er toe geleid dat er een flink
verlies op de begroting te zien is. De belangrijkste oorzaken zijn de tegenvallende bar- en
sponsorinkomsten. Kosten van de inzet barpersoneel heeft de aandacht en er wordt net als afgelopen
jaar opnieuw gekeken naar besparingsmogelijkheden. Daarnaast zijn de kosten voor energie erg
hoog uitgevallen. Er is net als vorig jaar geen grip op deze kosten. Diverse personen hebben hier al
naar gekeken zonder duidelijkheid te kunnen verschaffen. Joris vraagt aan de vergadering of zij
mensen kennen die bekend zijn in de energiewereld, verstand van zaken hebben en bereid zijn de
vereniging te helpen hier zicht op te krijgen.
Positief is het groeiende ledenaantal waardoor de contributie-opbrengsten gestegen zijn. In overleg
met de Stichting Kunstgras is er een korting verstrekt van 25% op de huur van de velden. Aan de
betaalde krachten is een bijdrage in de vorm van een korting op de vergoeding gevraagd. Hierop is
veelal positief gereageerd. Tenslotte is er€ 4.000,- subsidie aangevraagd en ontvangen.
Het uiteindelijk resultaat is een verlies van €24.020,-. Dit verlies is genomen op het eigen vermogen.
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Vanuit de vergadering komt de vraag of in de kosten ook het waterverbruik voor het hoofdveld zit.
Joris antwoord dat dit niet het geval is. Daarvoor is een aparte meter. De kosten daarvan vallen onder
hockeyactiviteiten. Deze kosten waren redelijk cf. de begroting.
4. Bevindingen van de kascommissie & decharge kascommissie
Namens de kascommissie doet Coert Donders verslag van de bevindingen bij de kascontrole die hij
samen met Jeroen Pepping op 16 september 2020 hield. Zij stelden vast dat er heel zorgvuldig werk is
verricht. Zowel Joris als Karel-Jan wisten op alle vragen snel en volledig antwoord te geven. De
balansposten en posten van de resultatenrekeningen zijn steekproefsgewijs gecontroleerd. Daarbij
werden geen onvolkomenheden geconstateerd.
De resultaten van Corona zijn duidelijk zichtbaar in het resultaat. Dit heeft bijzondere aandacht van
het bestuur. Het afgelopen jaar is er reeds kritisch gekeken naar besparing op de kosten wat echter
niet heeft kunnen voorkomen dat door het achterblijven van inkomsten het resultaat fors negatief is.
De kosten van energie en water zijn een punt van aandacht evenals de kosten van barpersoneel en
de inkomsten uit sponsoring.
De commissie adviseert om te proberen aan een sluitende begroting te werken. Daarbij moet er
rekening worden gehouden met een nieuw negatief financieel jaar i.v.m. onvoorziene omstandigheden
omdat de pandemie nog niet onder controle is.
M.b.t .de voorzieningen ter hoogte van ruim € 105.000 heeft de commissie geadviseerd om deze
opnieuw te bestemmen en hier onderbouwde (mogelijk andere) voorzieningen voor te reserveren.
Indien de voorzieningen te hoog zijn opgenomen, is het advies deze meerwaarde toe te voegen aan
het eigen vermogen.
De commissie vindt het prettig te constateren dat het bestuur in deze moeilijke periode daadkrachtig
ingrijpt op de veranderende marktomstandigheden. Tevens is het meer dan prettig dat er een ruim
buffervermogen is om de tegenslagen op te vangen. Uiteraard kan niemand helemaal inschatten hoe
lang Corona nog invloed zal hebben op de sportieve en financiële resultaten. DES te meer reden om
pas op de plaats aan te houden. Het gezegde: "als je geschoren wordt, moetje stilzitten” is hier van
toepassing.
De kascommissie adviseert de vergadering om decharge te verlenen.
5. Benoeming kascommissie seizoen 2020-2021
De kascommissie werd dit jaar gevormd door Coert Donders en Jeroen Pepping. Coert treedt af. De
commissie wordt aangevuld met Jules Pulles.
De ALV stemt hier mee in.
6. Stichting Kunstgras
Ester van der Donk, voorzitter van de Stichting, wil hier twee relevante zaken benoemen. In de eerste
plaats dat de subsidie van € 4.000,- ook door de Stichting is ontvangen. Deze subsidie is verwerkt in
de korting op de huur die aan de vereniging is verleend. De Stichting kon dit goed opvangen.
Het tweede punt dat zij aan de orde wil stellen, is de vervanging van veld 2 omdat deze vraag onder
veel leden leeft.
Als er weer voor een zandveld wordt gekozen, kan vervanging in de zomer van 2022 plaatsvinden.
Vervanging door een semiwaterveld kan in de zomer van 2023.
De vereniging betaalt € 95.000,- huur aan de Stichting. Die betaalt rente en aflossing aan de bank en
verzorgt groot onderhoud aan de velden. Daarnaast spaart de Stichting om velden te kunnen
vervangen als deze zijn afgeschreven. Hierdoor zijn de financiële middelen, nodig voor de vervanging
van de velden, steeds gewaarborgd. De financiële positie van de Stichting is uitstekend.
7. Decharge bestuur inzake gevoerde beleid & financiële zaken 2019-2020
Decharge wordt verleend.
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8. Bestuurssamenstelling 2020-2021
Herkiesbaar zijn:
Anja Beukman (secretaris)
Joris Sterk (penningmeester)
Paul van Hooren
Marjolein van Drunen
Theo de Kievit
Karel-Jan van Wijlen
Joris heeft aangegeven te willen stoppen als penningmeester. Hij blijft helpen tot iemand deze functie
van hem wil overnemen. Het bestuur is daarom op zoek naar een nieuwe penningmeester en doet
daarbij een dringend verzoek aan de leden om mee te zoeken.
9. Wijziging statuten
Aan de vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met een wijziging van de statuten. De wijziging
komt er in het kort op neer dat iemand die lid is van of vrijwilliger is bij DES er aan gehouden is niet
alleen de statuten, reglementen en besluiten van de vereniging maar ook die van de KNHB te volgen.
Deze statutenwijziging wordt door de KNHB voorgeschreven.
Om een besluit te kunnen nemen dient 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Voor
instemming is een 2/3 meerderheid nodig.
Bij deze ALV wordt niet voldaan aan de eis dat 2/3 van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Daarom zal binnen 4 weken een nieuwe vergadering worden gehouden waar deze statutenwijziging
opnieuw in stemming wordt gebracht. In deze tweede vergadering kan een besluit worden genomen,
ongeacht het aantal aanwezigen.
10. Begroting 2020-2021 en contributie
Joris presenteert de begroting en licht deze toe. Andere jaren is er altijd gewerkt met een nulbegroting.
Dat is voor komend seizoen niet het geval. Naar aanleiding van alle coronaperikelen, is er nu zo
realistisch mogelijk begroot.
Baromzet: deze is lager begroot, afgeleid van de omzet van de afgelopen weken. Er is van uitgegaan
dat er geen feestjes gehouden kunnen worden.
Sponsoring: De sponsorcommissie is de afgelopen jaren hervormd en er is nieuwe aanwas. Er is
vertrouwen dat dit een positief effect zal gaan hebben op de sponsorinkomsten. Daarom is een
bedrag van € 35.000,- begroot.
Lasten: Hierbij is rekening gehouden met de inkoopwaarde in relatie tot de omzet. Gekeken zal
worden of de kosten van barpersoneel omlaag kunnen. Dat geldt ook voor de kosten van
energie/water van het paviljoen. Dit laatste is niet in de begroting verwerkt.
Er wordt een verlies voorzien van € 23000,-. Qua bankstand gaan we er niet op achteruit. De liquiditeit
wordt niet geraakt.
Contributieverhoging:
Deze is geïndexeerd op het percentage verhoging (2,2%) van de KNHB. Daarnaast is het voorstel om
het opleidingsteam een selectiebijdrage te vragen van € 25,- per jaar. Dit is de helft van het bedrag
dat de andere selectieteams betalen omdat het opleidingsteam nog niet alle voorzieningen heeft.
Joris vraagt goedkeuring van de begroting, voor indexatie (2,2%) van de contributie en voor de
selectiebijdrage voor het opleidingsteam.
De ALV verleent goedkeuring.
Vanuit de ALV wordt de vraag gesteld waarom de JA1 en JB1 geen selectiebijdrage betalen. De
reden hiervan is dat er bij de jongens niet geselecteerd kan worden omdat er te weinig teams zijn. Zij
hebben geen vergelijkbare trainingsfaciliteiten.
11. Uitreiking Gouden Hockeybal
De Gouden bal wordt dit jaar uitgereikt aan Hans Muller. Hans is al jaren actief als
ledenadministrateur, voorzitter van de arbitragecommissie, scheidsrechter en organisator van het
bitjes happen. Vrijwilligers zoals Hans zorgen ervoor dat we als vereniging met bijna 900 leden goed
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georganiseerd zijn en goed en gezellig kunnen blijven hockeyen. Paul bedankt Hans voor al het werk
dat hij voor DES doet.
Elk jaar zetten we met de Gouden Bal een vrijwilliger in het zonnetje, als dank aan al die andere
vrijwilligers die zich inzetten voor de club. Hans is een voorbeeld, waarvan we hopen dat die andere
leden en ouders aanzet om ook een rol binnen de club te pakken.
Hans bedankt het bestuur voor deze blijk van waardering. Hij geeft aan dat hij wil stoppen met de
arbitragecommissie. Hij kan daarvoor niet meer de tijd vrij maken die nodig is om het niveau te leveren
dat hij graag wil. De leden die in de arbitragecommissie zitten, nemen zijn taken over. Hij roept de
aanwezigen op om het door te geven als zij iemand kennen die interesse heeft om mee te helpen in
de arbitragecommissie.
12. Rondvraag
Nicky van Brakel merkt op dat er vanuit Waalwijk steeds gevraagd wordt wanneer we gaan fuseren.
Zij lijken daar erg mee bezig te zijn. Zij vraagt of dat ook voor DES geldt.
Paul antwoordt dat we samen werken met Waalwijk in de jongenslijn. Dat is voor nu genoeg. Er is
voor het bestuur geen reden om meer te willen.
Nicky geeft aan dat het lang duurt voordat gedeclareerde kosten worden uitbetaald.
Joris vraagt haar om hem een appje te sturen als er een declaratie is ingestuurd.
Sylvia Kleyne meldt dat over 2 weken zal worden besloten of de zaalcompetitie doorgaat.
Tevens wordt verteld dat opnieuw zal worden doorgerekend wat het zou gaan kosten om een eigen
blaashal aan te schaffen.
13. Sluiting
Paul dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.
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Notulen 2e Algemene Ledenvergadering
d.d. 15 oktober 2020

Aanwezig
Afmeldingen

: 7 waarvan 6 leden
: 3 leden. Zij hebben allen schriftelijk aangegeven dat zij akkoord gaan met de
voorgestelde wijziging van de statuten.

Agenda:
•
•

Opening
Wijziging statuten

1. Opening en ingekomen stukken
Paul opent de vergadering en heet iedereen welkom.
2. Wijziging statuten
Paul licht toe dat op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 21 september jl.
onvoldoende leden aanwezig waren om een besluit te kunnen nemen over de
statutenwijziging. Daarom wordt ingevolge artikel 18, lid 4 van de statuten nu een tweede
ALV gehouden waarin het voorstel tot een statutenwijziging opnieuw wordt behandeld. In
deze vergadering kan een besluit worden genomen, ongeacht het aantal aanwezigen.
De voorgestelde statutenwijziging was als bijlage bij de uitnodiging voor deze extra ALV
gevoegd. De wijzigingen werden door de KNHB voorgeschreven en betreffen:
Artikel 4, lid 1, letter b en c.
Artikel 5
Artikel 18, lid 5 en 6
Aan de vergadering wordt voorgesteld in te stemmen met deze wijziging.
Alle aanwezigen gaan akkoord.
De voorzitter dankt de aanwezigen en sluit de vergadering.
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