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4380KBVUSSINGENSTATUTENVandedeteoost-Souburg,gemeenteVlissingen,gevestigde
vereniging: "T.C. SOqBURG", per 8 juli 1991.

Zoals verleden bij akte van statutenwijziging dedato 8 juli1991voorMrADRIAANJOHANNESSAUER,notaristerstandplaats
Vlissingen.

De vereniging is opgericht op 13 oktober 1975.
De statuten zijn laatstelijk vastgesteld bij akte, op 28 mei

1977verledenvoordedestijdsteMiddelburggevestigdeno-tarisJ.A.JansedeJonge.Tussentijdszijndestatutenniet
gewijzigd.

Inschrijvingsnummer Verenigingenregister, gehouden bijKamervanKoophandelteMiddelburg:V.309.193.deNAAMEN
DPR!CITTINGSDATill1.------------------------------------

ft~TI!~L l~~~-------------------------_.Deverenigingdraagtdenaam:T.e.SOUBURG
=

en is opgericht op dertien oktober negentienhonderd vijf en--
zeventig.----------------------------------------------------.
ZETEL.-------------------------------------------------------
ARTIKEL 2.---------------------------------------------------

De vereniging is gevestigd te Oost-SouburF!; (r;emeente V1is---.
sin~cn).~ --- --- - --7'

DOEL ~-~---~~---------------------------------

.'
Artilce 1 :3.--------------.---------------------------------
1: De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en be-

vorderenvandetennissport~----

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:------

a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen" van het ten-
nisspel;--------------------------------------------------
b. het vormen van een band tussen zijn leden;-------------
c. het maken van propaganda voor het tennisspel;----------

d.hetvertegenwoordigenvanzijnledentegenoverdever-

eniging; Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (hierna

ook te noemen K.N.L.T.E. ) '-------------------------------, ,

e.hetnemenvanmaatregelen,diekUnnenleidentothetverhogenvanhetspelpeilvandeledenvandeverenigingj-

f. het uitschrijven van - en deelnemen aan wedstrijden,
speciaalookdoorhetdeelnemenaandedoordeK.N.L.T.B.georganiseerdecompetitie;~.g.hetverbreidenvanderegelsvanhettennisspelonderdeleden;~--------------------------------h.allewettigegeoorloofdemiddelendiedevereniging

verder ten dienste staan;---------------------------------

i. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na

te noemen Huishoudelijk Reglement;------------------------
LEDEN.----------------------------------------------------
Artikel 4 '

1. Deverenigingkent~,a.senior1eden;:------------------I
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b. -ereleden; ~-------------------------

c. leden van verdiensten.---------------------------------
, .

d.-juniorleden;------------------------------------------o'e.ondersteunendeleden.----------------------------------2.Seniorleaenvandeverenigingkunnenzijnnatuurlijkgpersonen,dieopdeeers~e_janu3rivanhetverenigingsjaardezeventienjarigeleeftijdhebbenbereikt,--e-ll--dfeqeten"':----
nissport actief beoefenen of beoefend h~bben.-------------
3. Ereleden zijn zij, die zich op bijzc.rlder-e eervolle wij-

zejegensdeverenigingonderscheidenh~bbenienledenvanverdienstenzijnzij,diezichjegensdevereniging

bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot ere-

liddanwellidvanverdienstenzijnbenoemdbijbesluitdoordealgemenevergadering,opgenomenmeteenmeerder-heidvantenminstetwee/derdevandegeldiguitgebrachte

stemmen. Ereleden en leden van verdiensten hebben dezelf-

derechtenenverplichtingenalsindewetendezestatu-

ten aan seniorIeden zijn toegekend, met inachtneming van -

artikel 8 lid 3.------------------------------------------
4. Juniorledenkunnenzijnnatuurlijkepersonendieopdeeerstejanuarivanhetverenigingsjaardezeventienjarigeleeftijdnogniethebbenbereiktendiedetennissport

actief beoefenen of beoefend hebben.----------------------

5. Ondersteunendeledenzijllzij,dieindevereniginggeenspeelrechthebben,dochdiezichbereidhebbenver-klaarddevereniginggeldelijkofanderszinstesteunen.--

6. Juniorleden en ondersteunende leden hebben dezelfde

rechtenenverplichtingenalsindewetendezestatuten

aan seniorIeden zijn toegekend en opgelegd, met dien ver-

stande dat zij:-------------------------------------------

geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid kunnen worden
benoemd,nochdebevoegdheidhebbenalsbedoeldinarti-kel12lid4~----------

Bij eenstemmingindealgemenevergaderinghebbenzij

een adviserende stem.-------------------------------------

AANMELDING EN TOELATING.----------------------------------
Artikel 5 ~-------------

1.Aanmeldingalslidvandevereniginggeschiedtdoorhetindienenbijdesecretarisvanhetbestuurvaneen

ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier, zoals nader

bepaald in het Huishoudelijk Reglement.-------------------

Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet
ditformuliermedezijnondertekenddoordepersoon,diedemachtuitoefentoverdezeminderjarige.----------------2.Hetbestuurbeslistomtrentdetoelatingvansenior-

Ieden, juniorleden en ondersteunende leden.---------------

3. Bij niet-toelatins door het bestuur tot seniorlid of
juniorlidkandealgemenevergaderingalsnogtottoela-

ting besluiten, echter slechts met een meerderheid van
tenminstetwee/derdevandegeldigeuitgebrachtestemmen.-4.ZijdieupdezwartelijstvandeK.N.L.T.B.voorkomen,ofdoorhetbestuurvandeK.N.L.T.B.geschorstzijn,kun-nengeenlidvandeverenigingzijn.----------------------

EINDE VMlHET LIDMAATSCHAP.-------------------------------
Artikel 6.------------------------------------------------

1.Hetlidmaatschapvandeverenigingeindigt:------------

a. door het overlijden van het lid;-----------------------
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b'. (1ë)()r- schriftelijke opze~ging door het lid aan doe secre-
taris van het bestuur.-----------------------------------. , , , . .c. door 0 ze- in namens de veren1 1n ;------------------

dezeopzegg1ng~ngeaanworen,wanneereenlidniet

meer voldoet aan de vereisten die door de statuten voor
het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplich-
tingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortdurenj :

d.doorontzetting;~---

deze.kan alleen worden uitgesproken bijbesluitvandea~
gemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten-
minste twee/derde van de ge1dig uitgebrachte stemmen,
wanneer l.~n lid in strijd met de stat~1ten, reglement en/
of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeeltj---------------------------
e. door verlies van het lidmaatschap van de K.N.L.T.B.;--
2. pzegging van he. lidmaatschap door het i ken s ech1s
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzegtermijn van vier weken ~----
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door hetbestuur.-------------------------------------------------
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van
dit artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd ~--

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van ~ijn lid-
maatschapeenbesluit,waarbijde verplichtingen van de
leden, van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen op-zichteuit te sluiten.-----------------------------------
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap
door de vereniging op grond dat redelijkerwijs 'vand~'ve~
eniging niet gever6d kan worden het lidmaatschap te later
voortduren, staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit ~eroep open
op de algemene vergadering.------------------------------
Hij wordt daartoe tenspoedigsteschriftelijkvanhetbe-
sluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ge-schorst.---------------------------------------------------
7. Wanneerhetlidmaatschapindeloop van een boekjaar
eindigt, blijft de contributie over het gehele vereni-
gingsjaar verschuldigd.----------------------------------

8.Inde gevallen genoemd in lid 1 onder 8,0, d en e van
dit artikel, eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.------SCHORSING.-----------------------------------------------
Artikel 7.-----------------------------------------------
1. Leden, die hadelen in strijd met statuten en/of Huis-
houdelijk Reglement vandeverenigingofdiezichniet

gedragen naar de besluiten van de algemene vergadering of
naar besluiten die het bestuur van de vereniging krach-

tensde statuten of ingevolge opdracht vaq de algemene

vergadering genomen heeft, kunnen door het bestuur worden

geschorst voor maximaal vier weken.----------------------
Bij een schorsing voor een langere periode dient het be-

stuuraande algemene vergadering een voorstel te doen
tot ontzetting uit het lidmaatschap.---------------------
2. Geschorste leden ,zijn verstoken van all~ rechten, wel-

keuithetlidmaatschapvoortvloeien,doch behouden het
rechtopdealgemenevergadering,waarhunschor~ingenl



'-1-.

.of voorgestelde ontzetting wordt behandeld, aan de be-
raadslagingen deel te nemen ~-------------
3. SchorsingdoordeK.N.L.T.B.brengtschorsingalslidvandeverenigingmetzichmee~---------
CONTRIBUTIE.----------------------------------------------
Artikel 8 ~--------------------------

1.Desenior-enjuniorledenmoeteneenjaarlijksecontri-

butie betalen, diebij besluit van La algemene vergade-
ring wordt vastgesteld, en die per categorie kan wo~den
bepaald ~---------------------------

2.De.algemenevergaderingkanbepalendatnieuwtoege-

treden leden - ondersteunende leden, ereleden en leden
van verdiensten daaronde~ niet. begrepun - een entreegeld
moeten betalen ~--------------------------------------
3. Ereleden en leden van ~erdiensten zijn vrijgesteld van
de verplichting tot betaling van contributie, terwijl
het bestuur voorts bevoegd is in bijzondere gevallen ge-
hele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot
het betalen van contributie en/of entreegeld door se-
nior- en juniorleden te verlenen.-------------------------
4. Naast de in lid 1 van dit artikel genoemde contributie
betalen senior- en juniorleden en betalen ereleden en le-
den van verdiensten de K.N.L.T.B.-contributie, welke door

deverenigingaandeK.N.L.T.B.wordtafgedragen.---------

BESTUUR.--------------------------------------------------
Artikel 9 ~-----------------------
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met
een,minimum van zeven, waaronder een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester, die alle drie meerder-
jarig moeten zijn.----------------------------------------
2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de alge-
mene vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of
leden gestelde kandidaten. Verkie~baar tot bestuurslid
zijn alleen seniorIeden en ereleden, alsmede leden van
verdiensten.----------------------------------------------
Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij
de tennissport, tenzij volgens de reglementen van de

K.N.L.T.B.dispensatieisverleend~--------------3.Devoorzitterwordtdoordealgemenevergaderingin

funktie gekozen, de overige bestuursfunkties worden door
de gekozenen in onderling overleg verdeeld.---------------

4.Dewijzevanverkiezing,aftredenen/ofvervangingvan

bestuursleden wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement

geregeld.-------------------------------------------------
5.DealGelaenevergaderingkaneenbestuurslidteallen

tijde ontslagverlenen.-----------------------------------
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaat-
schap van de vereniging eindigt, en wanneer het bestuurs-.
lid zijn funktie wenst neer te leggen.--------------------

6.Bijeenvakatureinhetbestuurbenoemtdeeerstvol-

gende algemene ver~adering een opvolger.------------------
7. Indien in het bestuur één of meer vakatures ontstaan,
blijven uc overblijvende bestuursleden een bevoegd colle-
ge vormen, tenzij het aantal zitting hebbende bestuurs-
leden minder bedraagt dan het aantal vakatures. In dat
laatste ceval zijn de overgebleven bestuursleden ver-
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plicht binnen een termijn van~~nmaandnahetontstaa~
van de laatste vakature een algemene vergadering bijeen

teroepen,waarinwordtvoorzieninde ontstane vakature.

8. BestuurGbesluiten worden genomen bij meerderheid van
stemmen.-------------------------------------------------
9. Van het verhandeldeinelkevergaderingwordennotulenopgemaakt,diedoordevoorzitterensecretarisworden

vastgesteld en ondcrtckend.------------------------------
10. Door de al&emene vergadering kunnen aan het bestuur
juniorleden en/of ondersteunende leden als adviseurs wor-

den toegevoegd.------------------------------------------
TAAK ENBEVOEGDHEDENVMfHET BESTUUR.--------------------
ftrtikel 10.----------------------------------------------
1. Het bestuurisbelaGtmethetb.:sturen'vandevereni-
ging.----------------------------------------------------
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd

doordevoorzittertezamenInetdesecretaris,devoorzit-tertezamenmetdepenningmeesterdanweldesecretaris

tezamen met de penningmeester.---------------------------
2. Het bestuur ia onder meer bevoegd tot:----------------
a. het huren, verhuren of op andere lijze in gebruik of
genot verkrijgen en geven van onroe]'8nde goederen;-------
b. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomaten.----
-:SeHet beGtuur is, mits met goedkeuring van de algemene
vergadering bevoegd tot:---------------------------------
8. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreem-
den of bezwaren van registergoederenj--------------------
b. het sluiten V3n overeenkomsten, waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk ~edeschuldenaar verbindt, -
zich voor een derde sterkt maakt of zich tot Eekerheid-
stelling voor een schuld van een derde verbindt;---------
C. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de 1'inan-
ci~le betekenis ~f onbepaald is bf.eenbij Huishoudelijk

Reglement te bepalen bedrag te boven gaat,ofwaardoorde
vereniging voor langer dan één jaar gebonden wordtj------

d.het aangaan van overeenkomsten,waarbijaande vereni-
ging een (bank) krediet wordt verleend;------------------

e.hett~rleenverstrekken van gelden, alsmede het ter
leen opnemen van geld, waaronder niet is begrepenhet ge-
bruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkre-
dietj ' ~------
f. het aangaan van d~Jingen; ~-----------------
g. het optreden in rechte, waaronder begrepenhet voeren
arbitrale procedures, doch met uitzondering vanh~tnemenyanconservatoiremaatregelenenvanhetopnemen

van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.-------

Ophetontbrekenvandezegoedkeuringvandealgemene

vergadering kan, wat betreft sub a en b bedoelde rechts-
handelingen, door het bestuur tegen derden, dan wel door
derden tegen de vereniging wel'een beroep gedaan worden,
terwijl op het ontbreken van deze goedkeuring vandealg~
mene vergadering, wat betreft de sub c tot en met g be-
doelde rechtshandelingen, geen beroep gedaan kan worden.-
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande le-
den binnen de grens van zijn bevoegdheden een of meer van
zijn leden schriftelijk machtigen voor hetbestuur~fde



vereniging op te treden.----------------------------------
5. Het bestuur kanuitdesenior-,junior-,ereleden en/
of leden van verdiensten één of meer commissies instellen,

waarvandeleden voor de periode van één jaar worden be-
noemd door de alge~ene vergadering; ondersteunende leden
kunnen als adviseur worden toegevoegd.--------------------
6. Over alles wat niet door de wet, statuten of (Huishou-
delijk) Reglement is geregeld, beslist het bestuur.-------
REKENING ENVERANTWOORDING.-------------------------------

Artikelll ~ ~-------------

0' 1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ----
2. Het bestuurisverplichtvandevermogenstoestandvandeverenigingzodanigeaantekeningentehouden,datdaar-

uit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend ~------------
3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand februari een algemene
vergadering -de j aarvergadering- gehouden; daarin brengt het
bestuur zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verant-
woording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde be-
stuur." -------------------------------------------------------

4. Dealgemenevergaderingbenoemtjaarlijkauitdeledeneencommissievantenminstetweepersonendiegeendeel

mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt

derekeningenverantwoordingvanhetbestuurenbrengtaandealgemenevergaderingverslagvanhaarbevindingenuit.Ve~kiezing,vervangingen/ofaft~edenvandezecom-

missieleden wordt nader geregeld bij het Huishoudelijk
Reglement.------------------------------------------------
5. Vereist het onderzoek vanderekeningenverantwoording
bijzondere boe~10udkundige kennis, dan kan de 'comoissie

vanonderzoekzichdooreendeskundigelatenbijstaan.Hetbestuurisverplichtaandecommissiealledoorhaarge-wensteinlichtingenteverschaffen,haarde~gewenstdekasendewaardentevertoneneninzage

van de boeken cn be-
scheiden van de vereniging te geven.----------------------
6. De last van de commissie kan te allen tijde doorde
algemene vergadering worden herroepen, doc}} slechts door
benoeming van een andere commissie.-----------------------
AIGEMElfE VERGADERINGEN ~----
Artikel 12 ----

1.Aandealgemene vergaderinG komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe,dienietdoordewetofde statuten
aan het bestuur zijn opgèdragen.--------------------------

2.Opdejaarvergadering,als bedoeld in artikellllid 3
komen onder meer aan de orde:-----------------------------
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering;-

b.hetjaarverslag,alsbedoeld in artikel II lid 3;------
c. het verslag door de co~nissie,alsbedoeld in artikel
lllid 4 ~-----------------------------------, .

d.de rekening en verantwoording, als bedoeld ,in artikel

lllid 3;~--

e. de benoeming van de in artikell1 genoemde commissie

voor het volgende verenigingsjaar;------------------------
f.devaststellingvandecontributieeneventueelen-



,~ï:I:0;:.

, <:"':. <i.-:-- '<,-'\
/ ".; ': 0.\'.,.~".Ij'
. :; , .-I ;è

J;,':~\ ;:...: '): i
\-:.;.. .:-.:->, "tV1'-- .,,/

~'~

J

treegcld; ~--------------------------.
g. de begroting van 'het volgende vereniging8jaar;-~----_.
h. de verkiezing yan de voorzitter van het bestuur;-----.
i. de verkiezing van de andere bestuursleden;----------_.
j. de verkiezing van commissies;------------------------
k. voorstellen van de zijde van het bestuur;-----------_.
1. voorstellen, ingediend door tenminste vijf leden;----

m.watverdertertafelJcomt;---------------------------

3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde
jaarvergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk acht of wanneer het daartoe volgens de wet
of de statuten verplicht is.-----------------------------
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk ver~oek yan ten-
minste een/tiende van het aantal stemgerechtigde leden
verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergade-
ring op een termijn van niet langer dan vier weken. ~n-
dien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoelcers zelf tot die bijeen-
roeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel
13,ofbijadvertentieintenminste~~nterplaatse~waarde

vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.----
BIJEElffiOEPING ALGEMElffi VERGADERING.--------------------_.
Artikel13 ~-----

I.De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door
het bestuur ~-_.

Deoproepinggeschiedtschriftelijkaande adressen van
alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste

veertien dagen, zulks met inachtneming van de artikelen
17 en 18. :--.

2.Bijdeoproepingwordendetebehandelen onderwerpen

vermeld, onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en18.-----------------------------------------------------
TOEGJ\NGENSTEMRECH'l'.---------------------------..-------.Artike114.---------.--------.......--------------------------.

1. Toegang tot de algemenè vergadering hebben alle leden
van de vereniging.-------------------------------------_.
G~én toegang hebben geschorste bestuursleden en - met in-
achtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorsteleden.--------------------------------------------------.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 padoelde pe~
sonen beslistdealgemene vergadering.-----------------_.
3. Iedersenior-en.erelid,alsmedelidvanverdiepstenv~ndevereniging,datnietisgeschorst,heeft

één stem.

4. het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is niet toe-
gestaan ~--------.

VOORZITTERSCHAPNOTULEN.-----------------------------_.

Artikel 15.---------------------------------------------.
1. Dealgemenevergaderingenwordengeleiddoorde voor-
zitter van het bestuur of zijn. plaatsvervanger. Ontbreken
de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedté~nvandeanderebestuursleden,doorhetbestuuraantewij-zen,op.Wordtookopdezewijzenietinhetvoorzitter-schapvoorzien,danvoorzietdevergaderingzelveinhaar

leiding.------------------------------------------------
2.Vanhetverhandeldeinelkevergaderingwordendoorde

secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aange.



wezen persoon notulen gehouden, die na goedkeuring door
dealgemenevergaderinginhaareerstvolgendevergaderingalsdandoordevoorzitterendenotulistwordenvastge-steldenonderte]cend.Zijdiedevergaderingbijeenroepen

als bedoeld in artikel12 lid 4, kunnen een notarieel
proces-verbaal van het v~rhandelde doen opmaken.----------
BESLUITVOill1ING.-------------------------------------------
ArtikeI16.-----------------------------------------------
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van

devoorzitterdatdoordevergaderingeenbe~luit"isge-

nomen, is beslissend.-------------------------------------
Hetzelfdegeldtvoordeinhoudvaneengenomenbesluit

voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vast-

gelegd voorstel.------------------------------------------

2.Wordtechteronmiddellijknahetuitsprekenvanhetin

het eerste lid bedoeldoordeeldejuistheidervanbe-twist,danvindteennieuwestemmingplaats,wanneerdemeerderlleiddervergaderingof,indiendeoorspronke-

lijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschied-

de, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwestemmingvervallenderechtsgevolgenvandeoor-

pronkelijke stemming.------------------------------------

). Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten
nemen, indien tenminste één/tiende van het aantal stemgerech-

tigde leden aanwezig is. --------------------------------------
Is dit vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig dan.moetbinnenveertiendagendaarnaeentweedealgemenevergade-
ring met dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroe-

pen,diealsdangeldigebesluitenkannemen,ongeachthetaan-

tal aanwezige stemgerechtigde leden." -------------------------
4. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,
worden alle besluiten vando algemene vergadering genomen

m~tmeerderheid van stemmen.------------------------------

5. Blanco steD~en worden beschouwd niet te zijn uitge-
bracht.---------------------------------------------------

6. Indien bij een verkiezing von personen n~em3nd de meer-
derheid heeft verkregen,heeft een tweede stemming

plaats.---------------------------------------------------
Heeft ook dan niemand de meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon àe meer-
derheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is

~estemdendestemmen staken. Bij gemelde herste~ingen
(waaronder niet begrepen is de tweede stemming) wordt

telkens gestemd tussen de personen, opwiebijde voor-
afgaande stenwing is gestemd, evenwel uitgezonderd de
persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het ge-
ringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die vooraf-
gaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitge-
maakt, op wie van die. personen bij de nieuwe stemming
geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.--------------
Ingeval bij een ste~ning tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.--------
7. Indien destemmen staken over een voorstel niet ra-
kende verkiezing van personen, danishetvoorstelver-
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worpen.---------------------------------------------------
8. Ste~~ingen niet rakende verkiezing van 'personen, ge-
schieden mondelIng, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks

v66rde sten~ing verlangt. Stemmingen over personen ge-
schieden uitsluitend schriftelijk. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvor-
ming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerech-
tigde hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt.-----
9. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn
deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voor-
kennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een
besluit van de algemene vergadering.----------------------
10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, ~its met
algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onder-
werpen dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats gehad of
is deze niet op de voor~eschrev~n wijze. geschi~d of is
enig Dnder voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit
niet in acht genomen.-------------------------------------
STATUTENWIJZIGING.----------------------------------------
Artikel 1 ~----------

1.Destatutenvandeverenigingkunnenwordengewijzigd

door een besluit van een algemene vergadering, mits de op-
roeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevo~en
heeft plaatsgevonden en in de oproeping het voorstel tot
statutenwijziging woordelijk is vermeld.------------------
2. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen-
met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig
uitgebrachte stemmén, in een vergadering waarin tenmin-
ste twee/derde vnn hnt ~antal leden aan~ezig is. Is niet
twee/derde van de leden aanwezig, dan wordt binnen drie.
weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en ge-
houden, waarin over het voorstel zoals. dat in de vorig9
vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal
aanwe~ige leden, kan worden besloten, mits met een meer-
derheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemrnen.--------------------------------------------------
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan na-
dat:------------------------------------------------------
a. het bestuur van de K.N.L.T.B.~ door het bestuur van de
vereniging daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft
gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen besluit,en:-------------------------------------------------------
b. van deze statutenwijziging een notari~le akte is opge-maakt.----------------------------------------------------
ONTBINDING ~--------------------------
Artikel 18 ~---

1.Deverenigingkanwordenontbonden door een besluit
V3ndealgemenevergadering; het bepaalde in de leden 1,

2 en onder 3a van het voorgaande artikel is van overeen-
komstige toepassing.--------------------------------------

2.Devereffeningvanhetvermogenvandeontbondenver-
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eniging geschiedt door het bestüur, tenzij bij het besluit
tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaar zijn
aangewezen..----------------------------------------------
3. Het batig saldo nG vereffening vervalt aan degenen, die

tentijdevanhetbesluittotontbindinglidwaren.Iedervande}edenontvangteengelijkdeel.Bijhetbesluittot

ontbinding kan echter ook eçn andere bestemming aan het

batig saldo worden gegeven.-------------------------------

(HUISHOUDELIJK) REGLEMEUT.--------------------------------

Artikel 19 ~-----------------------
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement

alsook andere reglement(en) vaststellen.------------------

2. Een (huishoudelijk) reglement mag niet in strijd zijn
metdewet,ookwaardiegeendwingendrechtbevat,nochmetdestatuten.------------------------------------------

. .. .

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. -------------------------


