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Heden acht decembertweeduizend tien, verscheenvoor mij, mr. fohannes
Theodoor Titus Maria Hólscher, notaris te Riissen-Holten:
de heer GEURT LEPPINK, geborente Enschedeop elf april
negentienhonderdvierenveertig,paspoort nununer NW67985P0,
afgegevente Rijssen-Holten op zeven septembertweeduizend negen,
wonende te 7467AZ Rijssen,Watermolen 59-208,gehuwd.
De verschenenpersoon verklaarde:
a. dat de statuten van de vereniging: A.V. RIISSEN, statutair gevestigd te
Rijssen,met adres: 7461AZ Rijssen,Watermolen 59-208,ingeschreven
in het handelsregisteronder nummer 40075623,deze vereniging hiema
ook te noemen: de "vereniging'; thans luiden zoals deze zijn
vastgesteldbij akte van statutenwijziging op zestien december
negentienhonderddrieënnegentigverleden voor rnr. W. Rakhorst te
Riissen;
b. dat de algemeneledenvergaderingvan de vereniging in haar
vergaderingen op zesentwintig april tweeduizend tien en op
negenentwintig november tweeduizend tien heeft beslotende statuten
van de vereniging om te zetten in een zogenoemdeOMNl-vereniging
en haar statuten te wijzigen en om de verschenenpersoon te machtigen
om de statutenwijziging bij notariële akte te effectueren.
Van gemeld besluit bliikt uit een uittreksel van de notulen van voormelde
vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte is gehecht.Ter
uitvoering van het vorenstaandeverklaarde de verschenenpersoon de
statuten van de vereniging te wiy'zigenals volgt:
STATUTEN
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Atletiekvereniging Riissen.
De vereniging kan ook worden aangeduid onder haar verkorte naam:
"4.V. Rijssen".
2. De vereniging is gevestigd te RIISSEN (gemeenteRijssen-Holten).
3. De vereniging als zodanig valt aan te merken als een omnivereniging,
zijnde eenjuridische verankering waarin verschillendetakken van
sport vertegenwoordigd zijn, die zijn georganiseerdin afdelingen
binnen de vereniging en elk afzonderlijk zijn aangeslotenbij een
sportbond.
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel:
- het bevorderen en doen beoefenenvan de atletiek in welke
verschijningsvormendan ook; en voorts
- het bevorderen en doen beoefenenvan de wandelsport in welke
verschijningsvormendan ook.
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2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
- haar afdeiing Atletiek & Trimmen lid te doen zijn van de Atletiek
Unie, hierna te noemen:"AU", en binnen dit AU verband
atletiekevenementen,opleidingen en andere acfiviteiten te
organiserenen daar aan deel te nemen;
- haar afdeling Wandelen lid te doen zijn van de Nederlandsebond
van wandelorganisaties:KNBLO-NL, hierna te noemen: "KNBLONL" en binnen dit KNBLO-NL verband wandelsportevenementen,
opleidingen en andere activiteiten te organiserenen daar aan deel
te nemen; en
- nog andere mogelijke afdelingen in te stellen met het oog op de
organisatievan en deelnamein andere evenementen,opleidingen
en activiteiten die in overeenstemrningzijn met de doelstelling van
de vereniging.
Verenigingsjaar
Artikel 3
Het verenigingsjaar,tevensboekjaar,valt samenmet het kalenderjaar,met
dien verstande,dat het eersteverenigingsjaarloopt vanaf de datum van
oprichting der vereniging tot ultimo decembervan het desbetreffendejaar.
Inrichtins
Artikel 4
"hooÍdvereniging" - kent
De vereniging - in dit verband ook te noemen
afdelingen,te weten:
- de afdeling Atletiek & Trimrnen;
- de afdeling Wandelen; en
- overige nog in overeenstemmingmet het in artikel 14 bepaaldein te
stellen afdelingen.
De afdelingen bezitten rechtspersoonlijkheid.Zij maken als verenigingen
met volledige rechtsbevoegdheiddeel uit van de organisatievan de
hoofdvereniging. De afdelingen worden nader geregeldin artikel 14.
Lidmaatschap
AÉikel 5
1. Leden zijn natuurlijke personendie op hun verzoek als lid tot de
hoofdvereniging zijn toegelaten.
2. De hoofdvereniging kent leden die onder één of meer afdelingen
ressorteren(afdelingsleden).
3. Op het verzoek tot toelating tot het lidmaatschapbeslisthet betreÍfende
afdelingsbestuur,indien het de toelating tot de hoofdvereniging van
eenafdelingslidbetreft.
4. Een afdelingsbestuurbeslist tevensover toelating van leden van de
hoofdvereniging tot zijn afdeling. Een afdelingsbestuuris bevoegd aan
door hem tot de afdeling toe te laten leden specifieke
lidmaatschaosvereistente stellen.
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5. In geval van niet-toelating kan op verzoek van de betrokkene alsnog tot
toelating worden beslotendoor de eerstvolgendeafdelingsvergadering
van de betreffendeafdeling, wanneer het de toelating van
afdelingsledenbetreft.
6. Op voorstel van een afdelingsbestuurkan een afdelingsvergadering
een lid wegens zijn bijzondere verdiensten voor de betreffendeafdeling
tot erelid of lid van verdienste van die afdeling benoemen,zulks
evenwel na voorafgaandegoedkeuring van het hoofdbestuur.
Verplichtingen
AÉikel 6
7. De ieden zijn jaarlijks gehouden tot het betalenvan contributie.
Ereledenen leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting
contributie te betalen.
2. Ieder lid is verpliót:
a. de statuten en reglementenvan de hoofdvereniging en - voor zover
van toepassing- van de afdeling, alsmedede besluiten van de
organen van de hoofdvereniging of afdeling na te leven;
b. de belangenvan de hoofdvereniging en van haar afdelingen niet te
schaden;
c. alle overige verplichtingen te aanvaardenen na te komen, welke uit
het lidmaatschap voortvloeien of welke de hoofdvereniging in
naam van haar leden aangaat.
3. Door de hoofdvereniging respectievelijkeen afdeling kunnen in naam
van de leden geenverplichtingen worden aangegaandan nadat het
hoofdbestuur door de algemenevergadering respectievelijkhet
betreffendeafdelingsbestuurdoor de betreffendeafdelingsvergadering
daartoebevoegd is verklaard, danwel in de statuten van de afdeling het
afdelingsbestuurde bevoegdheid daartoe is verleend.
4. Een lid kan de toepasselijkheidvan een besluit waarbij andere
verplichtingen dan van geldelijke aard zijnverzwaard, met
inachtneming van het bepaaldein artikel 8 lid 4, door opzegging van
het lidmaatschap te zijnen opzichte uitsluiten.
Tuchtrechtspraak
Artikel 7
1. In het algemeenzal strafbaarzijn handelen of nalaten in strijd met de in
artikel 6 lid 2 vermelde verplichtingen.
2. Voor zover deze bevoegdheid niet door de algemenevergadering aan
een comrnissiebelast met de tuchtrechtspraakis opgedragen,is het
hoofdbestuur bevoegd om, in geval van overtredingen als bedoeld in
lid 1, de volgende straffen op te leggen:
l. berisping;
2. tuchtrechteliikeboete;
3. uitsluiting van het deelnemenaan activiteiten'
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4. ontzegging van het recht om één of meer functies uit te oefenen;
5. schorsing;
6. ontzetting(royement).
Met uitzondering van de ontzetting komt aan een afdelingsbestuurten
opzichte van de onder haar ressorterendeleden een overeenkornstige
bevoegdheidtoe.
3. Besluitenals bedoeld in het vorige lid worden niet genomen dan nadat
het betrokken lid in de gelegenheidis gesteldzich in een vergadering
van het tot het nemen van het besluit bevoegdeorgaan,te verdedigen.
4. Gedurende de periode dat een lid geschorstis, heeft hij geentoegang
tot een algemenevergadering respectievelijkeen afdelingsvergadering
en kan hij aldaar niet aan de stemming deelnemen,terwijl hem
bovendien gedurende deze periode ook andere aan het lidmaatschap
verbonden rechten kunnen worden ontzegd.
5. a. Ontzetting kan slechtsworden uitgesproken indien een lid in
emstige mate in strijd met de statuten of reglementenvan de
hoofdvereniging en/of besluiten van zijn organen handelt, dan wel
de hoofdvereniging of een afdeling op onredelijke wijze benadeelt.
b. Ontzetting kan slechtsdoor het hoofdbestuur worden
uitgesproken.
c. Nadat het hoofdbestuur met inachtneming van het bepaaldein lid
3 tot ontzetting heeft besloten,wordt het betrokken lid onverwijld
door middel van een aangetekendschrijven van het besluit, met
opgave van redenen,in kennis gesteld.
d. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van
deze kennisgeving schriftelijk in beroep te gaanbij de algemene
vergadering, die in haar eerstvolgendevergadering met volstrekte
meerderheid van uitgebrachtegeldige stemmenbeslist.Gedurende
de beroepstermijnen hangendehet beroep is het lid geschorst,met
dien verstande dat de betrokkene voor het voeren van verweer
toegangheeft tot bedoeldealgemenevergadering en bevoegd is
aldaar het woord te voeren.
De betrokkene is bevoegd zich in bedoeldevergadering door een
raadsmante doen biistaan.
Einde lidmaatschap
Artikel I
1. Het lidmaatschapvan de hoofdvereniging eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namensde hoofdvereniging;
d. door ontzetting (royement),als bepaald in Artikel T lid 5.
2. a. Opzegging namensde hoofdvereniging geschiedtdoor het
hoofdbestuur ten aanzienvan algemeneleden en door het

-5-

betreffendeafdelingsbestuurten aanzienvan onder zijn afdeling
ressorterendeleden.
b. Opzegging namens de hoofdvereniging kan geschiedenwanneer
een lid heeft opgehouden aan de vereistenvoor het lidmaatschap te
voldoen, voor zover deze krachtensdeze stafuten worden gesteld,
alsook wanneer redelijkerwijs van de hoofdvereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschapte laten voortduren.
c. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of namens de
hoofdvereniging kan slechtsgeschiedentegen het einde van eik
half jaar met inachtneming van een opzeggingstermijnvan vier
weken. Het lid is slechtscontributie verschuldigd tot het einde van
het kwartaal waarin wordt opgezegd.
d. Een opzegging in strijd met het onder c bepaaldedoet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelatentijdstip volgende
op de datum, waartegen was opgezegd.
3. Wanneer echter van de hoofdvereniging of van het lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschapte laten voortduren, kan het
lidmaatschapmet onrniddellijke ingang worden opgezegd.
4. Een opzegging als bedoeld in artikel 6lid 4 dient te geschiedenbinnen
een maand nadat het bedoeldebesluit aan het lid is bekend geworden
of is medegedeeld.
5. Een lid dat heeft opgezegdwordt geachtnog lid te zijn tot ten hoogste
het einde van het halfjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,
zolang hij niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten
opzichte van de afdelingen waaronder het lid ressorteert,of zolang
enige aangelegenheidwaarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de
tenuitvoerlegging van een opgelegdestraf daarin begrepen.Gedurende
deze periode kan de betrokkene geenrechtenuitoefenen,met
uitzondering van het recht om binnen de gesteldetermijn in beroep te
8aan.
Donateurs
Artikel 9
1. De hoofdvereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonendie door het
hoofdbestuur of een afdelingsbestuurals donateur zijn toegelatenen
die zich jegensde hoofdvereniging respectievelijkde betreffende
afdeling verplichten om jaarlijks een door het hoofdbestuur
respectievelijkhet betreffendeafdelingsbestuurvastgesteldeminimumbijdragete storten.
3. Donateurs hebbengeenandere rechten of verplichtingen dan die welke
hen biy'of krachtensdeze statuten zijn toegekendof opgeiegd.
4. De rechten en verplichtingen van donateurskunnen te allen tijde door
de hoofdvereniging respectievelijkde betreffendeafdeling of door de
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donateur door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij
opzegging door de donateur de jaarlijkse bijdrage voor het lopende
boekjaarvoor het geheelverschuldigd blijft.
5. Opzegging namens de hoofdvereniging geschiedtdoor het
hoofdbestuur, namens een afdeling door het betreffende
afdelingsbestuur.
Geldmiddelen
Artikel 10
1. De geldrniddelen van de hooÍdvereniging bestaanuit:
a. afdrachtenvan de afdelingen;
b. bijdragen van donateurs;
c. andere inkomsten.
2. a. De algemenevergadering stelt jaarlijks de afdracht van de
afdelingen vast.
b. De afdelingsvergaderingenstellenjaarlijks de contributie van de
onder hen ressorterendeleden vast.
Hoofdbestuur
Artikel 11
1. Het bestuur van de vereniging, in deze statuten ook te noemen het
"hoofdbestuur"
bestaatuit ten minste drie (3) leden. Met inachtneming
van hetgeenin het volgende lid is bepaald,wordt het aantal
hoofdbestuursledenvastgestelddoor de algemenevergadering.
2. De leden van het hoofdbestuur worden uit de leden benoemd door de
algemenevergadering. De functie van lid van het hoofdbestuur is
verenigbaarmet de functie van lid van het bestuur van een van de
afdelingenvan de vereniging.
3. De algemenevergadering wijst de voorzitter, de secretarisen de
penningmeestervan het hoofdbestuur aan.
4. Bestuursledenhebben zitting voor ten hoogstedrie jaren. Zij zljn ten
hoogstetwee maal herbenoembaar.Het hoofdbestuur maakt een
rooster van aftreden op.
6. Ieder bestuurslid is tegenover de hoofdvereniging gehouden tot een
behoorlijke vervulling van de hem opgedragentaak.
7. De algemenevergadering kan te allen tijde ieder lid van het
hoofdbestuur schorsenof ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig
acht, met dien verstandedat voor een daartoestrekkend besluit een
meerderheidvan drie/vierden der uitgebrachtegeldige stemmen
vereist is.
8. Betreft een besluit als in het vorige lid bedoeld de voorzitter van een
afdeling, dan kan de desbetreffendeafdeling zich voor de duur van de
schorsingof, in geval van ontslag, tot aan de eerstvolgendealgemene
vergadering, in het hoofdbestuur doen vertegenwoordigen door een
ander lid van het aÍdelingsbestuur.
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9. Een schorsingdie niet binnen drie maanden gevolgd wordt door
ontslag, eindigt door het enkele verloop van die termijn.
Bestuurstaak.
Artikel 12
1. Behoudensde beperkingen volgens de statuten is het hoofdbestuur
belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal leden van het hoofdbestuur benedenhet in artikel 11
lid 1 bedoelde aantal is gedaald,blijft het bestuur bevoegd met dien
verstande dat het dient te bevorderen dat in bestaandevacatureszo
spoedig mogelijk wordt voorzien.
3. Het hoofdbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde
onderdelen van ziin taak te doen uitvoeren door comrnissieswaarvan
de leden door het hoofdbestuur worden benoemd en ontslagen.
Hoof db estuursvergadering
Artikel 13
1.. Tenzij het hoofdbestuur anders bepaalt, vergadert het hoofdbestuur
wanneer de voorzitter of twee andere bestuursledendit verlangen.
2. Het hoofdbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nernen,indien
geenbestuurslid zich tegen dezewijze van besluitvorming verzet en
alle bestuursledenaan dezebesluitvorming deelnemen.
3. Alle besluiten, daaronder begrepende besluiten als bedoeld in lid 2,
worden genomen met volstrekte meerderheid van uitgebrachte geldige
stemmen,mits aan de stemrning wordt deelgenomendoor de
meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden.Blanco stemmen
worden niet als geldig aangemerkt.
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd,tenzij de
voorzitter of een bestuurslid anders wenst.
5. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der
stemÍning, is beslissend.Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken
van het oordeel van de voorzitter de iuistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemrning plaats, indien de meerderheid der
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemrning niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigdeaanwezigedit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgenvan de
oorspronkelijkestemming.
6. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretarisof
een notulist notulen gemaakt,die door de voorzitter en de notulist
worden vastgesteld.
Afdelingen
Artikel 14
1. De algemenevergadering stelt, zulks onverminderde het bepaaldein
artikel 4, per door de hoofdvereniging te ontplooien te onderscheiden
activiteit een afdeling in, en is bevoegd deze,doch eerstna een daartoe
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strekkend voorstel van de betreffendeafdelingsvergadering,op te
heffen.
Iedere afdeling wordt geleid door een bestuur (afdelingsbestuur),dat
verantwoording verschuldigd is aan de algemenevergadering van die
afdeling (afdelingsvergadering).
2. Een afdelingsbestuurbestaatuit ten minste drie (3) personen.Het
aantal afdelingsbestuursledenwordt nader vastgestelddoor de
betreffendeafdelingsvergadering.
3. Leden van het aÍdelingsbestuurworden benoemd door de
afdelingsvergaderinguit de onder die afdeling ressorterendeleden en
voorts in overeenstemmingmet de op de afdeling van toepassing
zijnde statuten en overige regelgeving.
4. De afdelingsvergaderingbestaatuit alle onder de betreffende afdeling
ressorterendeleden.
Tenminste drie weken voor een algemenevergadering van de
hoofdvereniging wordt zo mogelijk een afdelingsvergadering
gehouden.Zo mogelijk bevat de agendavan deze afdelingsvergadering
onder meer de agendavan die algemenevergadering.
5. De afdelingen regelende zaken die uitsluitend de eigen afdeling
betreffen.
Een afdelingsbestuuÍis verplicht om met betrekking tot zaken die
mede de belangenvan de hoofdvereniging of van een andere afdeling
kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met het hoofdbestuur of
het betreffendeafdelingsbestuur.Komen de betrokken besturen niet tot
overeenstemmingdan beslist het hoofdbestuur.
Een afdelingsbestuuris verylicht bij zijn handelen te blijven binnen een
jaarlijks door de afdelingsvergaderingvast te stellen begroting. Het
hoofdbestuur beoordeeltde begroting van een afdeling binnen een
maand na vaststelling door de afdelingsvergaderingen geeft daaraan
zo mogelijk zijn goedkeuring. Het boekjaarvan een afdeling valt samen
met dat van de vereniging. De statuten van een afdeling dienen in
overeenstemmingte zijn met die van de hoofdvereniging, alsmedemet
de statuten en regelgevingvan de sportbond waaronder de afdeling
ressorteert.Bij strijdigheid prevaleren de statuten van de afdeling. Zij
behoevende goedkeuring van het bestuur van de hoofdvereniging. Zij
worden neergelegdin een notariële akte ter verkrijging van volledige
rechtsbevoegdheid.
Vertegenwoordiging
Artikel 1.5
1. De hoofdvereniging wordt - met inachtneming van het in lid 2 van dit
artikel bepaaldeen behoudensprocuratie - vertegenwoordigd door
hetzij het bestuur, hetzij de voorzitter en de secretarisgezamenlijk,
hetzij drie gezamenlijk handelendebestuursleden.
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2. Het hoofdbestuur kan zich ter zake van haar
vertegenwoordigingsbevoegdheiddoor een of meer schriftelijk
gevolmachtigden doen vertegenwoordigen,binnen in de volmacht
nauwkeurig te omschrijven grenzen.
Krachtensschriftelijke volmacht kan de hoofdvereniging voor
aangelegenhedende afdeling betreffendeworden vertegenwoordigd
door de voorzitter van het afdelingsbestuurtezamen met de secretaris
of tezamen met de penningmeestervan dat afdelingsbestuur.
3. Het hoofdbestuur is, mits met voorafgaandegoedkeuring van de
algemenevergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomstentot
het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen,het sluiten
van overeenkomstenwaarbij de hoofdvereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstellingvoor een schuld van een derde verbindt.
Het ontbreken van de goedkeuring kan slechtsdoor de
hoofdvereniging worden ingeroepen.
4. Personen,aan wie hetzij in deze statuten, hetzij krachtensvolmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheidis toegekend,oefenendeze
bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluitis
Benomen,waarbij tot het aangaanvan de betreffende
rechtshandeling(en)is besloten.
Overtreding van dezebepaling kan noch door, noch aan de vereniging
of de wederpartij worden tegengeworpen.
Rekening en verantwoording
Artikel 16
1. Het hoofdbestuur is verplicht van de vermogenstoestandvan de
hoofdvereniging op zodanige wijze een administratie te voeren en de
daartoebehorendeboeken,bescheidenen andere gegevensdragersop
zodanigewijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de hoofdvereniging kunnen worden gekend.
2. Het hoofdbestuur brengt - behoudensverlenging door de algemene
vergadering - binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de
hoofdvereniging op een algemenevergadering zijn jaarverslaguit en
doet, onder overlegging van de nodige bescheidenrekening en
verantwoording over zijn in het afgelopenboekjaar gevoerd bestuur.
3. Tenzij de algemenevergadering op een andere wijze in het toezicht op
het hoofdbestuur voorziet, benoemt de algemenevergadering een
commissie,bestaandeuit drie leden die geen deel mogen uitmaken van
het hoofdbestuur of een afdelingsbestuur.De leden van de commissie
worden gekozenvoor de duur van ten hoogste drie jaar. Jaarlijkstreedt
tenminste één commissielid af volgens een door het bestuur op te
maken rooster. Leden van de comrnissieziin slechtséénmaal
herkiesbaar.
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De commissieonderzoekt de rekening en verantwoording van het
hoofdbestuur en brengt aan de algemenevergadering veÍslag van haar
bevindingenuit.
4. Degenendie de rekening en verantwoording van het hoofdbestuur
onderzoeken,kunnen zich voor rekening van de hoofdvereniging door
een deskundige doen bijstaan.Het hoofdbestuur is verplicht aan de
commissiealle door haar gewensteinlichtingen te verschaffen,haar
desgewenstde kas te tonen en inzage van de boeken en bescheidenvan
de hoofdvereniging te geven. 5. De opdracht aan de commissiekan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen,doch slechtsdoor de verkiezing van
een andere commissie.
6. Vaststellingvan de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een
bestuurder.
7. Het hoofdbestuur is verplicht de boeken,bescheidenen andere
gegevensdragersals bedoeld in de leden 1, 2 en 3 gedurende zeven jaar
te bewaren.
Algemene vergaderingen
Artikel 17
1. Jaarlijkszal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaarvan de
hoofdvereniging een algemenevergadering, samengesteldop de wijze
als bepaald in artikel 18,worden gehouden.
De agendavan deze vergadering bevat onder meer:
- Besprekingvan de notulen van de vorige algemenevergadering.
- Jaarverslagvan de secretaris.
- Behandelingen vaststelling van de jaarstukken.
- Kwijting aan bestuurders voor het door hen gevoerdebeleid.
- Vaststellingvan de contributies.
- Vaststellingvan de begroting.
- Voorziening in vacatures.
- Rondvraag.
Een afdelingsvergaderingis tot uiterlijk twee weken voor een algemene
vergadering bevoegd om punten aan de agendatoe te voegen.
2. Voorts worden algemenevergaderingen gehouden zo dikwijls het
hoofdbestuur of twee afdelingsbesturendit wenselijk oordelen.
3. Het hoofdbestuur is op schriftelijk verzoek van ten rninste een zodanig
aantal afgevaardigdenals bevoegd is tot het uitbrengen van éénltiende
gedeeltevan de stemmenin de algemenevergadering verplicht tot het
bijeenroepenvan de algemenevergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken.
4. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen de verzoekerszelf tot die bijeenroepingovergaan met
overeenkomstigetoepassingvan het bepaaidein het volgende lid.
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5. a. De algernenevergadering wordt bijeengeroependoor het
hoofdbestuur, met inachtneming van een termr,-nvan ten minste
veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de
vergadering niet meegerekend.
b. De bijeenroeping geschiedtin het orgaan van de hoofdvereniging
of door middel van een aan alle afgevaardigdenen afdelingen te
zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige
vermelding van de agenda,of door middel van een advertentie in
ten minste één,ter plaatsewaar de hoofdvereniging gevestigd is,
veelgelezendag- of weekblad. Geschiedtde bijeenroeping door
middel van een advertentie, dan wordt de agendavoor de leden op
een daartoe geschikteplaats ter inzage gelegd.
c. Indien een lid of afgevaardigdehiermee instemt kan de
bijeenroeping geschiedendoor een langs elektronischeweg
toegezondenleesbaaren reproduceerbaarbericht aan het adres dat
door hem voor dit doel is bekendgemaakt.
Samenstellingalgemenevergadering
Artikel 18
1. De algemenevergadering bestaatuit drie (3) afgevaardigdenper
afdeling. De drie (3) afgevaardigdenper afdeling zijn dezelfden als
degenendie in het afdelingsbestuurde functie van voorzitter, secretaris
en penningmeestervervullen, en worden aldus rechtstreeksverkozen
overeenkomstigde statuten die op de afdeling van toepassingzijn.
2. De kwaliteit van afgevaardigdewordt verloren doordat de betrokken
persoon het bestuurslidmaatschapvan de afdeling verliest.
Toegang tot en besluitvorming in de alqemenevergaderine
Artikel 19
1. Alle afgevaardigdenhebbentoegang tot de algemenevergadering,
Ienzij zij ten tijde van de vergadering zijn geschorst.
De voorzitter kan tevenstoegang verlenen aan andere leden en nietleden.
2. Iedere afgevaardigdeheeft in de algemenevergadering één stem. Hij is
bevoegd zijn stern te doen uitbrengen door een,schriftelijk daartoe
gemachtigde,andere afgevaardigdedie echter in totaal niet meer dan
twee stemmenkan uitbrengen.
3. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van uitgebrachtegeldige stemmen.
Onder volstrekte meerderheid wordt verstaanmeer dan de helft van de
uitgebrachtegeldige stemmen.
4. Als ongeldige stemmen worden in ieder geval aangemerktuitgebrachte
stemmendan wel stembiliettendie, naar het oordeel van de voorzitter:
- blanco ziin;
zlin ondertekend;

'ta
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onleesbaarziin;
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
voor iedere verkiesbareplaats meer dan één naam bevatten;
meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is
bedoeld.
5. Alle stemrningenover zaken geschiedenmondeling, over personen
schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraakuit de vergadering
een andere wijze van stemmenbepaalt of toelaat.Voor iedere vacature
wordt afzonderlijk gestemd.
6. Indien bij een stemming over personenbij de eerstestemming niemand
de volstrekte meerderheidvan de uitgebrachtegeldige stemmenheeft
verkregen,wordt een tweede stemming gehouden.Verkrijgt ook bij
deze stemming niemand de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachtegeldige stemmen,dan vindt herstemming plaats over de
personen,die het hoogsteaantal stemmenhebben verkregen.
Heeft slechtséén persoon het hoogsteaantal stemmenverkregen, dan
vindt herstemrningplaats over hem en degenedie het op één na
hoogsteaantal stemmenheeft verkregen.
Zijn er meer personendie het op één na hoogsteaantal stemmen
hebbenverkregen, dan vindt over hen eersteen tussenstemmingplaats
om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemrning.
Zowelbij de tussenstemmingals bij de herstemming(en)is hij gekozen
die de volstrekte meerderheidvan de uitgebrachtegeldige stemmen
heeft verkregen.
Stakenbij deze stemming de stemmen,dat beslist het lot.
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, omtrent
de uitslag der stemming, is beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud
vÍrn een genomenbesluit, voor zover gestemdwerd over een niet
schriftelijk vastgelegdvoorstel.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid der vergadering, of indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een afgevaardigde
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemrning.
Bevoegdheid algemenevergadering
Artikel 20
Aan de algemenevergadering komen in de hoofdvereniging alle
bevoegdhedentoe, die niet door de wet of door de statuten aan het
hoofdbestuur of een afdeling zijn opgedragen.
Leiding en notulering algemenevergadering
Artikel 21
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1. De algemenevergadering wordt geleid door de voorzitter van het
hoofdbestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt een en ander
door het hoofdbestuur aan te wiizen bestuurslid ais voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschapvoorzien, dan
voorziet de algemenevergadering daarin zelf.
2. Van het verhandelde in de algemenevergadering worden door de
secretarisof een andere persoon notulen gemaakt.De notulen worden,
ondertekend door de voorzitter en de notulist, gepubliceerd in het
hoofdverenigingsorgaanof op een andere wijze ter kennis van de leden
gebrachten worden in de eerstvolgendealgemenevergadering door
deze vastgesteld.
Reglementen
AÉikel 22
1. De organisatie,alsmede de taken en bevoegdhedenvan zowel de
hoofdvereniging als van een afdeling kunnen nader worden geregeld
in afzonderlijke statuten en reglementen,met dien verstande dat
reglementenvan de hoofdvereniging door de algemenevergadering en
afdelingsreglementendoor de betreffendeafdelingsvergadering
worden vastgesteld.
2. Iedere vaststelling of wijziging van een reglement wordt gepubliceerd
in het hoofdverenigingsorgaanof op een andere wijze aan de betrokken
leden bekend gemaakt,onder vermelding van de datum van
inwerkingtreding en met letterlijke weergave van de tekst van de
bepalingen.
3. De in lid 1 bedoeldereglementenmogen niet in strijd zijn met de wet of
van de hoofdvereniging of de afdeling.
Statutenwiiziging
Artikel 23
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.
2. Zij, die d,eoproeping tot de algemenevergadering ter behandeling van
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan,moeten ten rninste
veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgesteldewijziging woordelijk is opgenomen,op een
daartoe geschikteplaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.Bovendien wordt
de voorgesteldewijziging ten minste veertien dagen voor de
vergadering in het orgaan van de hoofdvereniging gepubliceerd en
wordt een afschrift aan alle afgevaardigdenen aan de afdelingen
toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden van
de uitgebrachtegeldige stemmen,in een vergadering waarin ten minste
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twee/derden van de afgevaardigdenaanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien geentwee/derden van de afgevaardigdenaanwezig of
vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepenen gehouden,waarin over het voorstel,
zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,ongeachthet
aantal aanwezigeof vertegenwoordigde afgevaardigden,een besluit
kan worden genomen,mits met meerderheid van ten minste
twee/derden van de uitgebrachtegeldige sterunen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt.Van dit tijdstip en van de letterlijke tekst
van de aangenomenbepalingen wordt mededeling gedaanin het
orgaanvan de hoofdvereniging.
Ieder lid van het hoofdbestuur is afzonderlijk tot het doen verlijden van
deze akte bevoegd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 24
1. De hoofdvereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend
besluit van de algemenevergadering, genomenmet ten minste
twee/derden van het aantal uitgebrachtegeldige stemrnenin een
vergadering waarin ten minste twee/derden van de afgevaardigden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. De vereffening geschiedtmet toepassingvan de artikelen 23 en
volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,behoudenshet hierna
volgende.
3. Indien bij het besluit tot ontbinding geenvereffenaarszijn aangewezen,
geschiedtde vereffening door het hoofdbestuur.
4. Een eventueelbatig saldo zal door de vereffenaarsworden uitgekeerd
met inachtneming van een door de algemenevergadering aan te wijzen
doel.
5. Na de ontbinding blijft de hoofdvereniging voortbestaanvoorzover dit
tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
blijven de bepalingenvan de statuten en reglementenvoor zover
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
hoofdvereniging uitgaan moeten aan haar naam worden toegevoegdde
"in
woorden
liquidatie''.
Slotbepaline
Artikel 25.
In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist
het bestuur.
Deze akte is verleden te Rijssenop de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De verschenenpersoon is mij, notaris, bekend.
De inhoud van de akte is aan de verschenenpersoon opgegevenen
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toegelicht.
De verschenenpersoon heeft verklaard 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
persoon en mij, notaris, ondertekend.
(vo1gtondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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