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Heden acht decembertweeduizend tien, verschenenvoor mij, mr. johannes
Theodoor Titus Maria Hólscher, notaris te Rijssen-Holten:
1. de heer GEURT LEPPINK, geborente Enschedeop elÍ april
negentienhonderdvierenveertig, paspoort nummer NW679B5P0,
afgegevente Rijssen-Holten op zeven septembertweeduizend negen,
wonende te 7461AZ Njssen, Watermolen 59-208,gehuwd;
2. mevrouw WILHELMINA OTTEN-ALTINK, geborente Rijssenop
drie juli negentienhonderdachtenzestig,rijbewijs nummer 4752331.604,
afgegevente Hof van Twente op zeventien november tweeduizend
negen,wonende te 7475SW Markelo, Dependaalseweg 14, gehuwd.
De verschenenpersonenverklaarden bij deze akte een vereniging op te
richten, zulks mede ter uitvoering van het besluit van de algemene
vergadering van de vereniging: Atletiekvereniging Rijssen,tot instelling
van haar afdeling: "aÍdeling Atletiek & Trimmen", waarvan blijkt uit de
notulen die aan deze akte worden gehecht,en daarvoor vast te stellen de
navolgende:
STATUTEN
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
Artikel 1
1. De vereniging is genaamd:Atletiekvereniging Rijssen(afdeling Atletiek
& Trimmen), hierna te noemen: de "vereniging".
Zijheeft haar zetel in de gemeenteRIISSEN (gemeenteRijssen-Holten)
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschrevenin het handelsregister.
Duur
Artikel 2
1. Het boekjaar,tevensverenigingsjaar,loopt van één (1) januari tot en
met éénendertig(31) december.
2. De vereniging is opgericht op acht decembertweeduizend tien.
Doel
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenenvan de atletiek en de
loopsport in welke verschijningsvormendan ook.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door lid te zijn
van de Koninkliike Nederlandse Atletiek Unie, verder te noemen:
"Atletiekunie", gevestigd te Arnhem, en binnen het verband van de
Atletiekunie het organiserenvan en deelnemenaan
atletiekevenementen,opleidingen en andere activiteiten.
3. De vereniging mag geenwinst onder haar leden verdelen.
Lidmaatschap
AÉikel 4
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen/die door het bestuur als lid zijn
toegelaten.
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b. Alleen diegenen,die voor de duur van hun lidmaatschapook lid
zijn van de Atletiekunie, kunnen lid zijn van de vereniging.
2. a. Tot het lidmaatschapvan de vereniging kunnen niet worden
toegelatendegenen,die niet tot het lidmaatschapvan de
Atletiekunie worden toegelaten,of van wie de Atletiekunie het
lidmaatschapheeft beëindigd. '
b. Het bestuur is verplicht het lidmaatschapvan de Atletiekunie aan
te vragen voor een ieder, die in de vereniging actief de sport
beoefent,enige functie bekleedt of anderszinslid is van de
vereniging. Leden van de Atletiekunie zijn collectiefverzekerd
voor de gevolgen van wettelijke aansprakelijkheiden desgewenst
voor ongevallen,beide in het kader van de sportbeoefening.
c. Het bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan
het onder b bepaaldeis voldaan.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van de
betrokkene de eerstvolgendealgemenevergadering alsnog tot toelating
besluiten,zulks met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
l
Op voorstel van het bestuur kan de algemenevergadering een lid
wegens zijn bijzondere verdienstenvoor de vereniging het predikaat
'erelid' verlenen.
5. a. Het bestuur houdt een registerbij waarin de namen, adressenen
geboortedatavan de leden zijn opgenomen,een en ander op een
door de Atletiekunie aan te geven wijze.
b. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenendie als lid tot de
vereniging wensen te worden toegelaten,worden aangemeldbij de
Atletiekunie.
Rechtenen verplichtingen
Artikel 5
1. De leden zijn gehouden:
a. De statuten en reglementenvan de vereniging, alsmedede
besluiten van het bestuur, van de algemenevergadering of van een
ander orgaan van de vereniging na te leven;
b. De statuten en reglementenvan de Atletiekunie, de besluiten van
een orgaan van de Atletiekunie, alsmedede van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen van zowel de International
Associationof Athletics FederationsflAAF), European Athletics
(EA), het International Paralympic Committee (IPC) als van de
Atletiekunie na te leven;
c. de statuten en reglementenvan de stichting Instituut
Sportrechtspraak,waaronder het Tuchtreglementen het
Dopingreglement met bijbehorendedopinglijsten van de stichting
Instituut Sportrechtspraakna te leven, alsmedede met betrekking
tot doping door de IAAF van toepassingverklaarde sportspecifieke
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bepalingen;
d. de belangenvan de vereniging niet te schaden.
2. De leden zijn voorts verplicht zich jegenselkaar en jegensde
vereniging te gedragennaar hetgeendoor de redelijkheid en billijkheid
wordt gevorderd.
3. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene
vergadering of van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van
financiële aard - aan de leden opleggen.
4. De vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover uit de statuten
van de vereniging onderscheidenlijkvan de Atletiekunie niet het
tegendeelvoortvloeit, ten behoevevan de leden rechtenbedingen. De
vereniging kan in een voorkomend geval ten behoevevan een lid
nakoming van bedoelderechtenen schadevergoedingvorderen, tenzij
het lid het bestuur schriftelijk mededeelthet bestuur daartoeniet te
machtigen.
5. De vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zovel dit in de statuten
van de vereniging onderscheidenlijkvan de Atletiekunie uitdrukkelijk
is bepaald, ten laste van de leden verplichtingen met derden aangaan.
6. Voor zover van toepassinggelden de in lid 1 en 2 bedoelderechten en
verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.
7. De in de leden 3,4 en 5 genoemdebevoegdhedenworden uitgeoefend
door het bestuur van de vereniging respectievelijkhet bestuur van de
Atletiekunie.
Shaffen
Artikel 6
1. a. In het algemeenzal strafbaarzijn zodanig handelen of nalaten dat
in strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementenen/of
besluiten van organen van de vereniging, en waardoor de belangen
van de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal straÍbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is
met de statuten, reglementen,en/of besluiten van organen van de
Atletiekunie, alsmedemet de door de Atletiekunie van toepassing
verklaarde wedstrijdbepalingen en waardoor de belangenvan de
Atletiekunie, dan wel van de atletieksport in het algemeenworden
geschaad.
2. a. Daargeiatende bevoegdheidvan de Atletiekunie om
overtredingen, als bedoeld in lid 1 onder b te bestraffen,is het
bestuur bevoegd om overtredingen te bestrafÍen.
b. Van een door het bestuur opgelegdestraf kan de betrokkene in
beroep gaan bij de algemenevergadering, met inachtneming van
het in lid 6 van dit artikel bepaalde.
3. a. ln geval van een overheding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen
door de vereniging de volgende straffen worden opgelegd:
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. oertsplng;
. boete;
. schorsing;
. royement (ontzetting uit het lidmaatschap).
b. Een lid kan niet worden gestraft dan nadat hem de gelegenheidis
gebodenzich te verdedigen tegen de tegen hem ingebrachte
beschuldiging. Een opgelegdestraf wordt schriftelijk aan het lid
medegedeeld.In spoedeisendegevallen kan het bestuur de
beslissingtevensmondeling aan het Iid mededelen.
c. Van het opleggenvan een straf kan in het clubblad mededeling
worden gedaan.
4. Een schorsingkan ten hoogstevoor de duur van éénjaar worden
opgelegd.Gedurende de periode dat een lid is geschorst,kunnen de
aan het lidmaatschapverbonden rechtenniet worden uitgeoefend,met
uitzondering van het recht om in beroep te gaan.
5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken naar aanleiding van
handelen of nalaten van handelen zoals bedoeld in lid 1 onder a.
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 de reden(en)van het besluit in
kennis gesteld.
6. a. Van een door de vereniging opgelegdeschorsingof royement kan
de betrokkene binnen een maand na ontvangst van deze
kennisgeving van het bestuur in beroep gaan.Gedurende de
beroepstermijnen hangendehet beroep is het lid geschorst.
b. Van de overige door het bestuur van de vereniging opgelegde
straffen staat geenberoep open.
Einde lidmaatschap
Artikel 7
1.. Het lidmaatschapeindigt:
a. door de dood van het lid, in welk geval het lidrnaatschapniet
vererft;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 6.
2. a. Opzegging door de vereniging geschiedtdoor het bestuur.
b. Royement geschiedtdoor het bestuur.
3. De vereniging kan het lidmaatschapopzeggen:
a. in de gevallen in de statuten genoemd,
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die
de statuten voor het lidmaatschapstellen,alsmede
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd
het lidmaatschapte laten voortduren.
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d. wanneer de Atletiekunie het lidmaatschapvan het lid heeft
beëindigd, in welk geval de opzegging met onrniddellijke ingang
geschiedt,tenzij het lid tegen de beëindiging van het lidmaatschap
van de Atletiekunie op de door de Atletiekunie voorgeschreven
wijze bezwaar heeft gemaakt.In het laatstegeval is het lid als lid
van de vereniging geschorsttotdat de beëindiging door de
Atletiekunie is bevestigd of ongedaangemaakt.
a. Een lid kan het lidmaatschapopzeggenmet inachtneming van het
in dit artikel bepaalde.
b. Een lid kan het lidmaatschapvoorts 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 toepassingis. Deze bevoegdheid tot opzegging
komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen
worden gewijzrgd,die in de statuten nauwkeurig zijn
omschreven,wíjzigSngvan geldelijke rechten en verplichtingen
daaronder begrepen.
- binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeldtot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot
fusie.
5 . a. Opzegging van het lidmaatschapkan slechtsgeschiedenper dertig
(30)juni of per éénendertig(31) decembervan enig jaar, waarbij
een opzeggingstermijnvan tenrninsteéén (1) maand in acht dient te
worden genomen.Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet
niet van toepassing.Het lidmaatschapwordt onmiddellijk
beëindigd in de gevallen,als bedoeld in de leden 3 en 4.
b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaaldedoet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelatentijdstip, voigende
op de datum waartegen was opgezegd.
Indien een lid door de Atletiekunie is geroyeerd,is het bestuur, na het
onherroepelijk worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap
van het betreffende lid met onmiddellijke ingang op te zeggen.
7. Behoudensin geval van overlijden wordt enig gewezenlid, dat heeft
opgezegd,geachtnog lid te zijn tot ten hoogstehet eind van het
boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,zolang het lid niet
heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de
vereniging, of zolang enige andere aangelegenheidwaarbij hij
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een
opgelegdestraf daarin begrepen.Gedurende deze periode kan de
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betrokkene geen recht uitoefenen,met uitzondering van het recht om
binnen de gesteldeterrnijn in beroep te gaan.
Donateurs
Artikel 8
L. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonendie door het bestuur
zijn toegelatenen die zich jegensde vereniging verplichten om jaarlijks
een door het bestuur vastgesteldebijdrage te storten.
3. Donateurs hebben geenandere rechten en verplichtingen dan die
welke hen in of krachtensde statuten zijn toegekendof opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurskunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudensdat de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaarvoor het geheel
verschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de vereniging geschiedtdoor het bestuur.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaatuit ten minste drie meerderjarigepersonen die door
de algemenevergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal
bestuursledenwordt vastgestelddoor de algemenevergadering.
2. Bestuursledenworden kandidaat gestelddoor het bestuur of door ten
minste drie leden. De kandidaatstelling geschiedtniet door middel van
een bindende voordracht.
3. In zijn eerstebestuursvergaderingna een benoeming van
bestuursleden,verdeelt het bestuur in onderling overleg de functies en
stelt het bestuur de taken van de bestuursledenvast en doet hiervan hetzij in het clubblad, hetzij door middel van een schriftelijke
kennisgeving - mededeling aan alle leden.
4. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragentaak. Indien het een
aangelegenheidbetreft die tot de werkkring van twee of meer
bestuursledenbehoort, is ieder van hen geheelaansprakelijkter zake
van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet
nalatig is geweestin het treffen van maatregelenom de gevolgen
daarvanaf te wenden.
5 . Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en
treedt af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende
bestuursledenziin terstond herbenoembaar.Wie in een tussentiidse
vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn
voorganger in.
6. De algemenevergadering kan een bestuurslid schorsenof ontslaan,
indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is
een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de
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uitgebrachte geldige stemmen.Een schorsing die niet binnen drie
maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.
7. Het bestuurslidmaatschapeindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.
Bestuursbevoegdheid
Artikel 10
1. Behoudensbeperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met
het besturenvan de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursledenbenedendrie is gedaald,blijft het
bestuur bevoegd.Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een
algemenevergadering te beleggenwaarin de voorziening in de open
plaats(en)aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te
benoemenen de taken en bevoegdhedenvan het dagelijks bestuur vast
te stellen.
4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van ziin taken te doen uitvoeren door commissiesdie door
het bestuur zijn benoemd.
5. Het bestuur is, na voorafgaandegoedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaanvan overeenkomsten
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederenen tot
het aangaanvan overeenkomstenwaarbij de vereniging zich als borg of
hoofdeliik medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstellingvoor een schuld van een ander verbindt.
VeÉegenwoordiging
Artikel 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet
anders voortvloeit.
2. a. De vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door de voorzitter
tezamen met de secretarisof tezamen met de penningmeester,dan
wel bij afwezigheid van één van de genoemdentezamenmet een
ander bestuurslid.
b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een scfuiftelijke volmacht te
verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de
in de volmacht omschrevengevallen te vertegenwoordigen.
3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
bestuursledentoekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor
zover uit de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelatenof
voorgeschrevenbeperking van of voorwaarde voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechtsdoor de
vereniging worden ingeroepen.

-8-

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake
van de in artikel 10 lid 5 bedoeldehandelingen.
4. Bestuursledenaan wie krachtensde statuten of op grond van een
volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheidis toegekend,oefenendeze
bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluitis genomen
waarbij tot het aangaanvan de betreÍfenderechtshandelingis besloten.
Rekening en verantwoording
Artikel 12
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen
omtrent de vermogenstoestandvan de vereniging dat daaruit te allen
tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. a. Het bestuur brengt op de algemenevergadering binnen zes
maanden na afloop van het boekjaar - behoudensverlenging van
deze termïn door de algemenevergadering - eenjaarverslaguit
over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde
beleid. Het legt de balans en de staatvan baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemenevergadering over.
b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle
bestuursleden;ontbreekt een handtekening van een bestuurslid,
dan wordt hiervan onder opgave van redenenmelding gemaakt.
Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke
bestuursledenin rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
3. a. De algemenevergadering benoemtjaarlijks een kascommissie,
bestaandeuit drie leden en één plaatsvervangendlid die geen deel
mogen uitmaken van het bestuur.
b. De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar en treden
volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitendsleóts
éénmaalherbenoembaar.
c. De kascommissieonderzoekt de balansen de staatvan baten en ,
lasten,alsmedede toelichting bij deze stukken en brengt aan de
algemenevergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Het bestuur is verplicht de kascommissieten behoevevan haar
onderzoek alle door haar gevraagdeinlichtingen te verschaffen,haar
desgewenstde kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en
de bescheidenvan de vereniging te geven.
5. Goedkeuring door de algemenevergadering van het jaarverslagen van
de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge,voor
alle handelingen,voor zover die uit de jaarstukken blijken.
Het
6.
bestuur is verplicht de bescheiden,bedoeld in lid 1 en 2, zeven jaar
lang te bewaren.
Geldmiddelen en contributie
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Artikel 13
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaanuit:
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies,giften en andere inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalenvan een contributie, die
door de algemenevergadering jaarlijks wordt vastgesteld.Zij kunnen
daartoe in categorieënworden ingedeeld, waarvoor verschillende
bijdragen kunnen worden vastgesteld.
3. Degene,aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het
betalen van contributie.
4. Wanneer het lidmaatschapin de loop van een boekjaar eindigt, blijft
niettemin de contributie voor het gehelejaar verschuldigd.
5. De vereniging is aan de Atletiekunie de door dezejaarlijks vastgestelde
afdracht verschuldigd.
Besluiten van organen van de vereniging
Artikel 14
1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemenevergadering,
alsmedeal die comrnissiesen personendie krachtensde statuten door
de algemenevergadering zijn belast met een nader omschreventaak en
aan wie daarbij door de algemenevergadering 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 genomenbesluit, voor
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegdvoorstel.
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegden vindt een nieuwe stemrning plaats, indien
de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een
stemgerechtigdeaanwezigedit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgenvan de oorspronkelijke
stemrning.
Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt,die
op de eerstvolgendevergadering van het orgaan dienen te worden
goedgekeurd.
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 voorfvloeit. Een
nietig besluit rnist rechtskracht.
b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken
van een door de wet of de statuten voorgeschrevenvoorafgaande
handeling of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het
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besluit heeft genomen,dan kan het door die ander worden
bekrachtigd. Is voor de ontbrekendehandeling 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 wettelijke of statutairebepalingen die het
tot stand komen van het besluit regelen;
2.
wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
wegens strijd met een reglement.
3.
b. Tot de onder a bedoeldebepalingenbehoren niet die welke de
voorschriften bevatten,waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld.
6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt
eenjaar na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit
voldoende bekendheid is gegeven,hetzij een belanghebbendevan het
besluit kennis heeft genomenof daarvan is verwittigd.
7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaaldein lid 5
onder a, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
Voor dit besluit gelden dezelfde vereistenals voor het te bevestigen
besluit. Bevestigingis niet mogelijk zodra een vordering tot
vernietiging aanhangigis. Indien de vordering wordt toegewezen,
geldt het vemietigde besluit als opnieuw genomen door het latere
besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeelvoortvloeit.
Algemenevergaderingen
Artikel 15
1. Aan de algemenevergadering komen in de vereniging alle
bevoegdhedentoe, die niet door de wet of de statuten aan andere
orSanen zlln oPEeoraSen.

2. laarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een
algemenevergadering worden gehouden (de jaarvergadering).
Buitengewonealgemenevergaderingenworden gehoudenzo dikwijls
het bestuur dit gewenst acht.
3. De algemenevergaderingenworden bijeengeroependoor het bestuur,
met inachtnerningvan een termijn van ten minste veertien dagen. De
bijeenroepinggeschiedtdoor een mededeling in het clubblad of door
rniddel 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 ninste een
zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één
tiende gedeeltevan de stemmen in de algemenevergadering,
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verplicht tot het bijeenroepenvan een aigemenevergadering 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
gegevenkunnen de verzoekerszelf tot die bijeenroepingovergaan
door oproeping overeenkomstighet bepaaldein het vorige lid of
door het plaatsenvan een advertentie in ten minste één,ter plaatse
waar de vereniging is gevestigd,veel gelezendagblad. De
verzoekerskunnen alsdan anderen dan bestuursledenbelastenmet
de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.
5. De agendavan de jaarvergadering bevat onder meer:
a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemenevergadering;
b. Jaarverslagvan het bestuuÍ;
c. Verslag van de penningmeester;
d. Verslag van de kascomrnissie;
e. Vaststelling van de balans en van de staat van baten en lasten;
Í. Vaststelling van de contributies;
ó ' Vaststelling van de begroting;
h. Benoemingbestuursleden;
i . Benoemingcommissieleden;
j. Rondvraag.
Het leiden en nofuleren van algemene vergaderingen
Artikel 16
1. De algemenevergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur of door zijn plaatsvervanger.Zijn d,evoorzitter en zijn
plaatsvervangerverhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan
te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in
het voorzitterschapvoorzien, dan voorziet de vergadering daarin.
2. Van het verhandelde in elke algemenevergadering worden door een
bestuurslid notulen gemaakt.De notulen worden in het clubblad
gepubliceerdof op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht
en dienen door de eerstvolgendealgemenevergadering te worden
vastgesteld.
Toesang en besluitvorming algernenevergadering
Artikel 17
1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemenevergadering.
b. Leden, die geschorstzijn, hebbengeentoegang tot de algemene
vergadering, tenzij zij bij de algemenevergadering beroep hebben
ingesteld naar aanleiding van een opgelegdestraf in welk geval zij
bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Ieder lid heeft één (1) stem. Leden tot en met zeventien (1.7)iaar kunnen
het stemrechtniet zelf uitoefenen.Zijn wettelijk vertegenwoordiger is
alsdanbevoegd het stemrechtuit te oefenen.

3. Ieder lid kan als gemachtigdeslechtsnamens één ander lid het
stemrechtuitoefenen.In een situatie waarin meerdereleden uit één (1)
gezin lid zijn en op hetzelfde adres woonachtig zijn, kan de
gemachtigdenamensalle leden uit dat gezin zijn/haar volmacht
uitoefenen en is het bepaaldein de vorige volzin niet van toepassing.
4. Het stemrechtover besluiten,waarbij de vereniging aan bepaalde
personen,anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechtentoekent of
verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personenen aan hun
echtgenooten bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.
5. Een éénstemrnigbesluit van alle leden, ook al zijn dezeniet in een
vergadering bijeen,heeft, mits met voorkennis van het bestuur
genomen,dezelfdekracht als een besluit van de algemenevergadering.
6. Stemming over zaken geschiedtmondeling, over personenschriftelijk.
7. Over alle voorstellen zaken betreffendewordt, voor zover de statuten
niet andersbepalen,beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.Bij het stakenvan de stemmenwordt het voorstel geachtte
zun verworPen.
8. Bij stemrning over personenis degenegekozen,die de meerderheid
van de uitgebrachtegeldige steÍnmenop zich heeft verenigd. Indien
niemand die meerderheid heeft verkregen,wordt een tweede
stemming gehoudentussende personen,die het hoogsteaantal van de
uitgebrachtegeldige stemmenhebbenverkregen en is hij gekozen,die
bij die tweede stemrning de meerderheid van de uitgebrachtegeldige
stemmenop zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemrning de
stemmenstaken,beslist het lot.
9. Ongeldige stemmenzijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze
ondertekend zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is
gebrachtof andere namen bevatten dan van de personenover wie
wordt gestemd.
Statutenwiiziging
Artikel L8
1. De statuten kunnen slechtsworden gewijzigd door een besluit van de
algemenevergadering, waartoe werd opgeroepenmet de mededeling
dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.De
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste
zeven(7) dagenbedragen.
2. Zij, die de oproeping tot de algemenevergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,moeten ten minste
vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragenwijziging woordelijk is opgenomen,op een daartoe
geschikteplaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de
dag, waarop de vergadering wordt gehouden.
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3. Het bepaaldein de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing,
indien in de algemenevergadering alle leden aanwezig oÍ
vertegenwoordigd zljn en het besluit tot statutenwijziging met
algemenestemmen wordt aangenomen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de
uitgebrachtegeldige stemmen.
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.Van dit tijdstip wordt mededeling
gedaanin het clubblad. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het
doen verlijden van deze akte bevoegd.
b. De bestuursledenzijn verplicht een authentiek afschrift van de
wijziging en de gewijzigde statuten in het Verenigingenregister
neer te leggen.
6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de
voorafgaandegoedkeuring van de Atletiekunie. Hetzelfde geldt voor
de wijziging van de naam van de vereniging.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde
in artikel 18 leden 1 en 3 van overeenkomstigetoepassing.
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit
van de algemenevergadering, genomenmet ten minste twee
derden van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.
2. Bij de oproeping tot de in het eersteen tweede lid van dit artikel
bedoeldevergaderingen moet worden medegedeeld,dat ter
vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De
termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste
veerhiendagen bedragen.
3. a. De bestuursledentreden na het besluit tot ontbinding van de
vereniging als vereffenaarsop.
b. De algemenevergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding
de alsdan zitting hebbendebestuursledente 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 algemenevergadering tevens één of
meer bewaardersaanwijst.
5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaanvoor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingen van de statuten en reglementenvoor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen,die van de
vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegdde
woorden'in liouidatie'.
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6. De boeken en bescheidenvan de ontbonden vereniging moeten door de
bewaardersworden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de
vereffening.
Huishoudelijk reglement
Artikel 20
1. De algemenevergadering kan een Huishoudelijk Reglementvaststellen
en wijzigen.
2. Het Huishoudelijk Reglementmag niet in strijd zijn rnet de wet, ook
waar die geendwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementenvan de vereniging mogen niet in strijd zijn
met die van de Atletiekunie.
Slotbepaling
In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het
bestuur.
Vervolgens verklaarden de verschenenpersonen,dat voor de eerstemaal
tot bestuurdersvan de vereniging worden benoemd:
1. de heer Hendricus Leo Gerardus Slaghekke. geborente Almelo op
veertien mei negentienhonderdzesenzestig,wonende te 7463BB
Rijssen,Barmsijs73,in de functie van secretaris;
2. de verschenenpersoon sub 2, mevrouw Wilhelmina Otten-Altink,
geborente Rijssenop drie juli negentienhonderdachtenzestig,
wonende te 7475SW Markelo, Diependaalseweg14,in de functie van
voorzitter;
3. de heer Wolter Prins, geborente Hoogeveenop zes april
negentienhonderdvijftig, wonende te 7462 IG Rijssen-Holten,
Diekjansweg49, in de functie van penningmeester;
4. de heer TanIohan ter Steege,geborente Wierden op vierentrvintig
oktober negentienhonderdzesenzestig,wonende te 7468GR Enter,
Muldershof21.
Deze akte is verleden te Rijssenop de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. De verschenenpersonenzijn mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan hen opgegevenen toegelicht.
De verschenenpersonenhebbenverklaard op volledige voorlezing van de
akte geenprijs te stellen,tijdig voor het verlijden van de inhoud van de
akte te hebbenkennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezenen door de verschenen
en mij, notaris, ondertekend.
ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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