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VASTS~T

~NG STATUTEN

—

Heden, de zeven en twj~~jgste mei
negentienhonderd drie en ~acht~~g, verscheen voor mij,
Meester Rudoiphus Adriantis HenricUs Johannes van Loon, notaris
ter standplaats Den Helder:’
Mevrouw MARIA DIVERA BRAND, wonende te Den Helder, Elzenstraat
volgens haar verklaring geboren op drie mei negentienhonde~~ L_.
zeven en dertig, echtgenote van de Heer Meichers;
te dezen handelend in haar hoedanigheid van secretaris van na t~
melden vereniging en als schriftelijk gemachtigde van:
1. de Heer ADRIANUS GERARDUS MARIA BAKKER,
wonende te Den Helder, J, Swaenstraat 17,
geboren op vijf juli negentienhonderd twee en veertig;
die deze lastgeving ver~strekte in zijn hoedanigheid van
voorzitter van na te melden vereniging;
2. Mevrouw JACOBA DIENAAR,
wonende te Den Helder, Eikenlaan 10,
geboren op tien mei n~,~gentienhonderd zes en veertig,
echtgenote van de Heer Ingelse;
die deze lastgeving verstrekte in haar hoedanigheid van
penningmeester van na te melden vereniging;
3. de Heer PIET CORNELIS CLOWTING,
wonende te Den Helder, Joubertstraat 48,
geboren op achttien augustus negentienhonderd acht en ‘veertig
die deze lastgeving verstrekte in zijn hoedanigheid van gewoc
bestuurslid van na te melden vereniging;
4. de Heer FRANS BREED,
wonende te Den Helder, Vechtstraat 31,
geboren op negen august~us negentienhonderd negen en twintig,
die deze lastgeving verstrekte in zijn hoedanigheid van gewoo
bestuurslid van na te melden vereniging;
blijkende van voorschreven lastgevingen uit ~n onderhandse
akte van volmacht welke na vooraf conform de wet voor echt te
zijn erkend aan deze akte zal worden gehecht—,
tezamen met comparante Vormend het voltallig bestuur van de
t.e Den Helder gevestigde Vereniging: SPORT VERENIGING NOORDKOP,
afdeling ATLETIEK, en als zodanig gemelde vereniging rechtsgeldi
vertegenwoordigende.
Comparante, handelende als gemeld, verklaarde dat in de
ledenvergadering, gehouden te Den Helder op negen december
negentienhonderd een en tachtig is besloten om de statu-cen van
gemelde vereniging vast teieggen in een notariële akte;
blijkende van gemeld besluit uit een uittreksel notulen van het
in die vergader’ing verhandelde, hetwelk aan deze akte zal worden
gehecht.
Comparante, handelende als gemeld, verklaarde derhalve de —-t—-—
statuten notarieel Vast te leggen als volgt:
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STATUTEN
AMEN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: SPORTVERENIGING ~OO.RDKop,__
afdeling ATLETIEK
DUUR.
Artikel 2.
De vereniging is de voortzetting van de afdeling atletiek
van de SPortvereniging Noordkop, Omniverefljging vanaf een
januari ~ een en tachtig voorheen gena~d Helderse
Atletiekvereniging destijds opgerjc~~ op veertien november
~ zes en dertig, en is aangegaan Voor onbepaal
de tijd.
DOEL.
~i1~~l3.
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het bevorderen en het doen bevorderen van de atletiek
in welke verschijning5~0~
dan ook;
b. alles te doen wat tot het in het vorj~e lid genoemde doel bevor__
derljjk kan ZÎ~fl, Zulks in de ruimste Zin van het woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken doorhet verwerven en het daarna behouden van het lidmaatschap_
van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (afgekort
K.N.A.U.) gevestigd te Utrecht en onder erkenning van de
K.N.A.U
als enig besturend en controleI~end lichaam op
atletiekg~~j~~ in Nederland
BOr;KJAAR
Artikel 4
1I~t hnr
;i~ir v;1r1 d~ ~
n~ ~ ~ ~~ s;1mr~n mPI h~t ka 1 cnde,.___
-
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—

L\kl(1fI IN(,.
Artikel
1
Organen vayi de vereniging Zijn het best uur, de algemene
vergaderj~g alsmede alle overige personen en commissies,__
die krachtens de statuten door de algemey~p vergadering
belast Zijn met een nader omschreven taak en aan wie
daarbij door de algemene vergaderj~g beslissiflgsbeVo~g~__
heid is toegekend.
2. De organen van de Verenigj~g
bedoeld in lid 1, hebben
geen rechtspersooflhljkhid
~.
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LEDEN.
Artikel 6.
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die ophun verzoek door het bestuur als lid zijn toegelaten.
2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten
dienen bij hun aanvraag een schriftelijke toestemming van—
hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen.
3. Ingeval. van niet toelating door het bestuur zal op verzoek
van de betrokkene door de eerstvolgende algemene vergade-—
ring alsnog over toelating worden beslist.
4. Personen, die door de K.N.A.U. levenslang zijn uitgesloten
van het recht tot het deelnemen aan wedstijden dan wel van het
recht functies in de K.N.A.U. te bekleden, kunnen niet als
lid van de vereniging worden toegelaten.
5. De leden worden onderscheiden in:
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. seniorleden;
cl. juniorleden.
6. Ereleden zijn natuurlijke personen, die opgrond van
buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht—
van het bestuur of van tien
stemgerechtigde seniorleden door de algemene vergadering
als zodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde rechten enverplichtingen als de overige leden doch zijn vrijgesteldvan contributiebetaling.
7. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op
grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging
alszodanig door heL bestuur zijn benoemd. Op hen is het
bepaalde in de laatste zin van het vorige lid van toepassing.
8. Seniorleden zijn leden, die op ~n januari van het
betreffende jaar de leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt.
9. Juniorleden zijn leden, die op ~n januari van het
betreffende boekjaar nog niet de leeftijd van zestien jaar
hebben bereikt.
ONDERSTEUNENDE LEDEN.
Artikel 7.
1. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechts-—
personen, die zich jegens de vereniging verplichten tot
voldoening van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het
minimum door de algemene vergadering wordt bepaald en die—
door het bestuur als zodanig zijn aangenomen.
2. Ondersteunende leden zijn geen leden van de vereniging als
bedoeld in artikel 6 en hebben geen andere rechten en
verplichtingen, dan die welke aan hen bij of krachtens
de statuten en reglementen van de vereniging zijn toege———
kend of opgelegd.
3. De rechten en verplichtingen van ondersteunende leden
kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden
beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door een
ondersteunend lid de jaarlijkse bijdrage voor het lopendeboekjaar voor het geheel verschuldigd bli.lft
4. Opze~ging namenS de vereniging geschiedt. door het bestui’i.
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VERPLICHTINGEN VAN DF LEDEN.
Artikel 8.
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging en de
besluiten van de organen van de vereniging, bedoeld in
artikel 5 na te leven en de jurisdictie van de daarin
vermelde organen te erkennen;
b. de belangen van de vereniging en van haar organen, die van
de K.N.A.U. en haar organen en die van de atletiéksport in het
algemeen niet te schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen,
welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de
vereniging in naam van haar leden aangaat.
2. De leden en andere aangeslotenen alsmede degenen, die in
de vereniging een functie, welke dan ook, bekleden,
onderwerpen zich door de aanvaarding van hun lidmaatschap,
aangeslotene zijn of ,functie tegenover de K.N.A.U. aan
dezelfde verplichtingen, waaraan de vereniging als, lid
van de K.N.A.U. is of zal zijn onderworpen, daaronder
begrepen mitsdien de verplichting de statuten en reglemen
ten van de K.N.A.U. en de besluiten van zijn organen na te
aeven, alle overige verplichtingen te aanvaarden, welke uit
het lidmaatschap van de vereniging als lid van de K.N.A.U.
voortvloeien of welke de K.N.A.U.
in naam van zijn leden a~ngaat, en zich te onderwerpen aan
de tuchtrechtspraak, de disiplinaire rechtspraak, de
arbitraire rechtspraak en de administratieve rechtspraak,—
zoals vastgelegd en nader geregeld in de daarop betrekking
hebbende reglementen van de K . N .A .U., evenwel voor wat de—
door de K.N.A.U. in naam van zijn leden aangegane ver
plichtingen betreft slechts voorzover deze verplichtingentevens betrekking hebben op de leden van de vereniging.
Onder andere aangeslÉtenen worden in dit artikel mede
verstaan zij, die op enigerlei wijze min of meer regelmatig
van de diensten van de vereniging gebruik maken.
De vereniging is bevoegd om in naam van haar leden tegen—over de K.N.A.U. de verplichtingen aan te gaan, als in dit.
lid omschreven.
3. Door de vereniging kunnen naast de uit de7e statuten voor—
de leden voortvloeiende verplichtingen en naast het in de—
laatste zin van het vorige lid bepaalde in naam van haar
leden geen verplichtingen tegenover derden worden aange-——
gaan, dan nadat aan het bestuur daartoe door de algemene——
vergadering vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend.
4. Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij
verplichtingen zijn verzwaard, met inachtneming van het
bepaalde in artikel 11 lid 5 door opzegging van het
lidmaatschap ‘te zijnen opzichte uitsluiten.
TUCHTRECHTSPRAAK.
Artikel 9.
1. Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging zijn alle ledenen andere aangeslotenen onderworpen.
2. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in—
strijd met de statuten, reglementen en/of besluiten van
de organen van de vereniging.
3. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene——
vergadering te benoemen commissie, belast met dé tuchtrecht
spraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om ingeval van
overtredingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel de vol-
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gende straffen op te leggen:
a. berisping;
b. ernstige berisping.
c. tuchtrechtelijke b~,ete;
d. schorsing.
4. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze vande in lid 3 bedoelde commissie, alsmede de procesgang kunnennader worden geregeld in een afzonderlijk door de algemene
vergadering vast te stellen t.ucht.reglement.
5. Tuchtr~hte1jjke boeten kunnen worden opgelegd tot ten hoogste
de door de algemene vergadering vastgestelde maxima.
6. Schorsing van het lidmaatschap kan worden opgelegd tot ten
hoogste de door de algemene vergadering vastgestelde
maximumperjoden. Gedurende de periode, dat een lid geschorst—
is, blijft het gehouden aan zijn verplichtingen tegenover devereniging en heeft het tegenover de vereniging geen andere
rechten dan zich te verweren in tuchtzaken, beroep in te
stellen en gratie te verzoeken.
7. Ontzetting uit het lidni~aatschap kan alleen door de algemene-vergadering worden uitgesproken, indien een lid in ernstigemate in strijd met de statuten, reglementen of besluiten yan—
organen van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
8. Nadat tot ontzetting is besloten, wordt de betrokkene ten
spoedigste door middel van een aangetekend schrijven van het—
besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld.
9. Zowel bij de behandeling door het bestuur casu quo de tuchtcommissie als bij •de behandeling door de algemene vergadering
kan de betrokkene, indien hij al dan niet op zijn verzoek
persoonlijk wordt gehoord, zich door een raadsman doen
bijstaan.
CONTRIBUTIE.
Artikel 10.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen aan de vereniging vaneen jaarlijkse contributie, welke door de algemene vergadering
wordt vastgesteld. De leden kunnen in categorieën worden
ingedeeld, die een verschillende contributie betalen.
2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigtblijft niettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen-.
van contributie te verlenen.
EINDE LIDMAATSCHAP.
Artikel 11.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging door het bestuur;
d. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9
~li~i7.
2. Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een
lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap
te voldoen of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de
vereniging niet nakomt of wanneer van de vereniging redelij——
kerwijze niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een
boekjaar en met inachtfleming van een opzeggingstermijn van
tenminste een maand.
4. Een opzegging in strijd met het in lid 3 bepaalde doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip,
volgende~p de datum, Waartegen was opgezegd.
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5. Een opzegging als bedoeld in artikel 8 lid 4 dient te geschieden binnen een maand, nadat het bedoelde besluit aan—
het lid is bekend geworden of is medegedeeld.
6. In afwijking van het in lid 2 bepaalde kan opzegging namens
de vereniging met onmiddellijke ingang plaats hebben,
indien redelijkerwijze van de vereniging niet gevergd kan—
worden het lidmaatschap langer te laten voortduren.
7. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid, dat heeft
opgezegd, geacht nog lid te zijn, zolang het niet heeft
voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van
de vereniging of zolang enige aangelegenheid, waarbij het-.
lid betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging
van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze
periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen.
BESTUUR.
Artikel 12.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijfmeerderjarige leden, die door de algemene vergadering
worden gekozen uit de leden, te weten: een voorzitter, een
secretaris, een penningmeester en tenminste twee andere
bestuursleden. De functies van secretaris en penningmees——
ter kunnen ook in een hand verenigd zijn, in welk geval in
het bestuur tenminste drie andere bestuursleden zitting
hebben.
2. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene
vergadering, terwijl de voorzitter, in functie wordt geko
zen. Het bestuur verdeelt de overige functies en doet
hiervan mededeling aan de leden.
3. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester alsmede—
een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen lid,
indien de functies van secretaris en penningmeester in één
hand verenigd zijn, vormen het dagelijks bestuur.
4. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is
benoemd, kan te allen tijde door het orgaan dat hem
benoemde worden ontslagen of geschorst. Een schor ing, die
niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een b sluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
5. Jaarlijks treedt de helft of meer van de bestuursleden afin de algemene vergadering, waarin het bestuur rekening enverantwoording doet over het afgelopen boekjâar volgens een
door het bestuur op te maken rooster.
De aftredenden zijn, behoudens het in lid 7 bepaalde,
~terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature
~~wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
6. Tot een week voor de algemene vergadering kunnen door hetbestuur of tenminste tien seniorleden candidaten worden
gesteld voor te vervullen vacatures.
Door de algemene vergadering zelf kunnen candidaten worden
gesteld bij een besluit genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde Van de geldig uitgebrachte stemmen.——
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden of bedanken;
d. door verlies van de hoedanigheid van lid van de vereni
ging.
8. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot
eer~ behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.—--—Indien het een aangelegenh~j~ betreft, die tot de werkkring
van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen
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hoofdelijk aansprakelijk tegenover de vereniging, tenzij hij
bewijst, dat de tekortkoming niet aan heni te wijten is en dat
hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen daarvan af te wenden.
BESTUURSTAAK.
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur——
belast met het besturen van de vereniging terwijl het dagelijks
bestuur belast is met de behandeling van alle lopende en
spoedeisende zaken.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald of het
aantal leden van het dagelijks bestuur beneden drie, blijven
zowel het bestuur als het dagelijks bestuur bevoegd, doch is—het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een algemene verga—
dering bijeen te roepen ter voorziening in de vacatures.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheidbepaal
de onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies,
waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en te allen——
tijde kunnen worden ontslagen. Het bepaalde in artikel 12 lid
4 is daarbij van overeenkomstige toepassing.
Onder de door het bestuur in te stellen commissies zijn niet—
begrepen:
a. de financiële commissies;
b. de tuchtconimissie; en
c. de commissie van beroep,
welke door de algemene vergadering worden gekozen, indien tot
instelling daarvan door de algemene vergadering wordt beslotenVERGADERINGEN VAN BESTUUR EN DAGELIJKS BESTUUR.
Artikel 14.
1. Tenzij het bestuur casu quo het dagelijks bestuur anders
bepaald vergadert het betreffende bestuur wanneer de voor—--——
zitter of de secretaris zulks verzoeken.
2. Het bestuur en het dagelijks bestuur kunnen ook buiten
vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk,
telegrafisch of per telex geschiedt, alle leden van het
betreffende bestuur in het te nemen besluit zijn gekend en
geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.—
3. Alle besluiten, welke in vergadering worden genomen,
kunnen slechts worden genomen met de volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte geldige stemmen, mits in de betreffende
vergadering de volstrekte meerderheid van de in functie zijn
de leden aanwezig is, terwijl de besluiten bedoeld in lid 2——
slechts kunnen worden genomen met de volstrekte meerderheid——
van de stemmen, die door alle fungerende bestuursleden kunnen
worden uitgebracht, ongeacht of deze stemmen alle zijn uit---—
gebracht.
4. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.——
5. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,
tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering
een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris notulen gehouden, die in de eerstvolgende vergade
ring van het betreffende bestuur worden vastgesteld.
7. De secretaris neemt de besluiten, welke op de wijze als in
lid 2 omschreven zijn tot stand gekanen in het notulenregis——
ter van het betreffefl~ bestuur op en doet daarvan in de
eerstvolgende vergadering van het betreffende bestuur medede
ling.
VERTEGENWOORDIGING.
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Artikel 15.
1. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend
vertegenwoordigd:
hetzij door de voorzitter te zamen met de secretaris, mits—
deze niet tevens depenningmeester is;
hetzij door de voorzitter te zamen met een der overige
bestuursleden, niet zijnde de penningmeester of de
secretaris—penningmeester;
hetzij, indien de functies van secretaris en penningmeester
in één persoon verenigd zijn, door het derde lid van het
dagelijks bestuur te zamen met één der overige bestuursle——
den, niet zijnde de secretaris—penningmeester.
2. Aan de penningmeester casu quo de secretaris penningmeester
die geen statutaire ~~rtegenwoordigingsbevoegdheid heeft,-wordt schriftelijk volmacht verleend tot het innen van
gelden en het tot beschikken over de kasgelden en de bank-en girorekeningen van de vereniging, aan welke bevoegdheid—
beperkingen kunnen wôrden gesteld, welke, mits
gepubliceerd overeenkomstig de wet, door en aan derden
kunnen wôrden tegengeworpen.
3. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van
de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeen
komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register
goederen, het sluiten van overeenkomsten, waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk mede—schuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.—
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen
derden beroep worden gedaan.
4. Bestuursleden, aan wie hetzij krachtens deze statuten,
hetzij krachtens volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is
toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit, dan nadat
tevoren een besluit door het bestuur, het dagelijks bestuur,
de algemene vergadering of enig ander bevoegd orgaan van de
vereniging is genomen, waarbij tot het aangaan van de
betrokken rechtshandeling(en) is besloten. Het ontbreken
van een dergelijk besluit kan aan derden niet worden
tegengeworpen.
REKENING EN VERANTWOORDING.
Artikel 16.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit
te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden
gekend.
2. Het bestuur brengt
behoudens verlenging van deze termijn—
door de algemene vergadering
binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar op een algemene vergadering zijn jaarver——
slag uit en doet, onder overlegging van de nodige beschei——
den, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen—
boekjaar gevoerde bestuur. Bij gebreke hiërvan kan, na
verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verant———
woording van het bestuur in rechte vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt uit de meerderjarige leden—
een financiële commissie, bestaande uit tenminste twee
personen, welke personen geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
4. De leden van de financiële commissie worden gekozen voor de
duur van twee jaar, Onverminderd het verder in dit lid
bepaalde. Jaarlijks treden één of meer leden af volgens
een door de financièle commissie op te stellen rooster en
wel in de in het betreffende boekjaar te houden algemene
vergadering, waarin het bestuur zijn jaarverslag
uitbr~ngt en rekening en verantwoording doet, ook al is de
termijn van twee jaar nog niet of reeds eerder in dat
~ s,~
4-~’~i~efl. De
iftr~denden zijn aansluitend
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slechts eenmaal herkiesbaar.

5. De financiële commissie onderzoekt de rekening en verant—--—

woording van het bestuur en brengt aan de algemene vergade
ring verslag van- haar bevindingen uit.
6. De financiële commissie kan, indien het onderzoek van de
rekening en verantwo0rding bijzondere boekhoudkundige
kennis vereist, zich voor rekening en de vereniging door een
deskundige doen bijstaan.
7. De opdracht aan de financiële commissie kan te allen tijdedoor de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts
door de verkiezing van een andere commissie.
8. Het bestuur is verplicht aan de financiële commissie en aan
de in lid 6 bedoelde ~~skundige, alle door deze gewenste
inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waar——
den te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de——
vereniging te geven.
9. Goedkeuring door de algemene vergadering van de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot d~charge voor alle
handelingen, voorzover die uit de rekening en verantwoor-——
ding blijken.
10. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de
leden 1, 2 en 5 tien jaar lang te bewaren.
ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 17.
1. Jaarlijks zal uitërlijk drie maanden na afloop van het
boekjaar een algemene vergadering worden gehouden.
2. De agenda van de in lid 1 bedoelde vergadering bevat
tenminste:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene verga
dering;
b. vaststelling van het jaarverslag van de secretaris;
c. behandeling en vaststelling van de rekening en verantwoor
ding over het afgelopen boekjaar;
d. vaststelling van de jaarlijkse contributie;
e. vaststelling van de begroting voor het lopende boekjaar;—
f. voorziening in vacatures.
3. Naast de in lid 1 bedoelde algemene vergadering worden alge
mene vergaderingen gehouden, wanneer dit door het bestuur
nodig wordt geacht, terwijl het bestuur verplicht is op eentermijn van vier weken een algemene vergadering bijeen te
roepen, wanneer een zodanig aantal leden, dat bevoegd is om—
tien procent van de stemmen van alle leden uit te brengen,
dit schriftelijk aan het bestuur verzoekt onder opgave van de
te behandelen punten.
4. Het bestuur is verplicht binnen veertien dagen aan het
in lid 3 bedoelde verzoek gevolg te geven, bij gebreke
waarvan de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de
algemene vergadering kunnen overgaan en in het voorzitter-——
schap en het secretal’laat van die vergadering kunnen voorzien
5. De algemene vergade~~~’~ Wordt gehouden in de gemeente,
waarbinnen de veren1g’~~g haar zetel heeft en wordt door of
namens het bestuur sChI’lftelijk bijeengeroepen door
toezending van een oproep, welke de door het bestuur vastge
stelde agenda bevat, aan de leden, zulks met inachtneming van
een oproepingstermiJl’ Van tenminste veertien dagen, de dag
van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering
niet medegerekend. —
6. In spoedeisende geva~, zulks ter beoordeling van het
1~estuur, kan de term3-J~’ Van veertien dagen, genoemd in lid
5, worden verkort tot, zeven dagen.
7. Ingeval de bijeenr~ ~ Van een algemene vergadering plaats
heeft door de in i~d ‘+ bedoelde verzoekers, heeft deze bijeer
roeping plaats door P aatsing van een oproep in het
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verenigingsblad van de vereniging met vermelding van de te
behandelen punten of indien geen verenigingsblad wordt uitge——
geven of plaatsing van de oproep daarin om welke reden ook
binnen een redelijke termijn niet mogelijk blijkt, door
plaatsing van de oproep in tenminste één in de gemeente,
waarbinnen de vereniging haar zetel heeft, veelgelezen dagblad
met vermelding van de te behandelen punten, dan wel, indien de
agenda voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage
wordt gelegd, de vermelding daarvan.
SAMENSTELLING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 18.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, voorzo
ver zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn
geschorst.
2. De voorzitter kan aan andere personen dan de leden van de
vereniging toegang tot de vergadering verlenen.
BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 19.
1. Alle leden, die ten tijde van de vergadering niet geschorst zijn
hebben stemrechten wel ieder één stem, met uitzondering van de
juniorleden, welke geen stemrecht hebben.
2. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbren
gen door een daartoe schriftelijk gemachtigd ander stemge
rechtigd lid, dat echter in totaal niet meer dan de stemmen
van twee leden, zijn eigen stem(men) inbegrepen, kan uitbrengen
Door wettelijke vertegenwoordigers kan alszodanig niet het
stemrecht worden uitgeoefend.
3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald worden alle besluiten
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.
4. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld———
Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerkt uitge——
brachte stembiljetten, die naar het oordeel van de voorzitter:
a. ondertekend zijn;
b. onleesbaar zijn;
c • een persoon niet duidelijk aanwijzen;
d. de naam bevatten van een persoon, die niet candidaat gesteld
is;
e. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam vermelden;
f. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon,
die is bedoeld.
5. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over
personen schriftelijk door middel van gesloten ongetek.ende
briefjes, één en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak
uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of
toelaat.
6. Staken de stemmen over een voorstel, dat niet de verkiezing
van personen betreft, dan is het voorstel verworpen.
7. Verkrijgt bij verkiezing van personen, hetzij uit een bindende
voordracht hetzij bij een vrije verkiezing., niemand bij de
eerste stemming de volstrekte meerderheid der uitgebrachte
geldige stemmen, dan wordt een tweede stemming casu quo tweede
Vrije stemming gehouden;
verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid der uitge
brachte stemmen, dan vindt een herstemming plaats tussen de
twee personen, die de hoogste stemmencijfers hebben behaald of
tussen de persoon, .die het hoogste stemmencijfer heeft behaald~
en degene, die op het Op een na hoogste stemmencijfer heeft
behaald.
Is op meer dan twee personen het hoogste stemmenaantal uitge——
bracht of is op twee of meer personen het één na hoogste stem—
mencijfer uitgebracht, dan vindt tussen hen een tussenstemming
p1aat~ om vast te stellen Wie in de herstenuning komen. Staken—
bij de tussenstem.ming Of bi~ de herstemniing de stemmen, dan
beslist het lot.
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8. Een in de algemene vergadering door cle voorzitter uitge——-.
sproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend
Hetzelfde geldt Voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastge—
legd voorstel.
9. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het
in het vorige lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of,
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschifedde, één stemgerechtigde aanwezige dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de. rechtsge
volgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden
door de secretaris of door een door deze aangewezen
notulistnotulen gehouden.
BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING.
Artikel 20.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
een ander orgaan van de vereniging zijn opgedragen.
2. De algemene vergadering kan personen aanwijzen en cornmis———
sies instellen en aan hen beslissingsbevoegdheid toekennen.
Deze personen en commissies zijn organen als bedoeld in
artikel 5. De werkwijze en organisatie alsmede de taken enbevoegdheden van deze organen worden met inachtnerning van
het in deze statuten bepaalde zo nodig nader geregeld in
het huishoudelijk reglement of in afzonderlijke
reglementen, welke reglementen worden vastgesteld door de
algemene vergadering.
3. De in het vorige lid bedoelde reglementen mogen niet in
strijd zijn met de wet, ook waar het bepalingen betreft,
die niet van dwingend recht zijn noch met deze statuten.-—STATUTENWIJZIGING.
Artikel 21.
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door ~en be-—besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling, dat in de te houden vergadering een
voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering, waarin
een voorstel tot statutenwijziging zal worden behandeld,
hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de
algemene vergaderi~ een afschrift van het voorstel, waarin
de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaat5 voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt
gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden
genomen, niet een meerderheid van tenminste twee/derde der—geldig uitgebrachte Stemmen in een algemene vergadering,
•waarin zoveel leden aanwezig zijn, dat tenminste de helft
van het aantal stemmen Van alle leden kan worden uitge
bracht.
4. Indien in een ~~gemene Vergadering, in welke krachtens hetvorige lid een qu0I’~ vereist is, dit quorum niet aanwezig
is, wordt een tweede Vergadering bijeengeroepen, te houdenniet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na—
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de eerste vergadering.
Deze tweede vergadering is bevoegd het besluit tot statuten-wijziging te nemen, mits met een meerderheid van tenminste
twee/derde gedeelte der uitgebrachte géldige stemmen, ongeacht
het aantal stemmen, dat ter vergadering kan worden uitgebracht.
5. Een wijziging in de statuten behoeft de goedkeuring van de
K.N.A.U., zolang de vereniging lid van de K.N.A.U. is.
6. Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notarjële akte is opgemaakt.
Ieder bestuurslid is afzonderlijk tot het doen verlij
den van deze akte bevoegd.
ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 22.
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend
besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen
met de mededeling, dat in de te houden vergadering een voor———
stel tot ontbinding zal worden behandeld.
2. Het bepaalde in artikel 21 leden 2, 3 en 4 is van overeenkom——
stige toepassing.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geen andere vereffenaars
zijn aangewezen geschiedt de vereffening door het bestuur met—
inachtneming van de bepalingen daaromtrent in Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
4. Het batig saldo na.vereffening wordt aangewend voor é~n of
meer door de algemene vergadering, welke tot de ontbinding
besluit, met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige
stemmen aan te wijzen doelen met het zwemmen in verband staan
de.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover—
dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen
voorzover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan,
moeten dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden:
“in liquidatie”.
SLOTBEPALING.
Artikel 23.
In alle gevallen, waarin cle wet, de statuten of de reglementen
~raj~ de vereniging niet voorzien, beslist het bestuur.
INWERKINGTREDING.
Artikel 24.
Deze statuten treden in werking op de eerste dag volgende op de
dag, waarop van deze gewijzigde statuten een notariële akte is
opgemaakt.
»e Sportvereniging Noordkop,
afdeling Atletiek
is aangesloten bij d
Sportvereniging Noordkop
De comparante is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
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in minuut is verleden te Den Helder op de datum
dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte
nen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud
hebbén kennisgenomen en op volledige voorlezing
prijs te stellen.

in het hoofd
aan de versche———
van deze akte te—
daarvan geen

JapUO

~J~~q3sJy

JOOA

‘STJ~0U

JOOD

~UTZ~TJOOA

~ue~edwoz

U~A~~~VFÛ

,U001

9P

‘Çpu u~

U~A~1

~

~p~~adaq ~u o~p~ az~p st su~o~i~

