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STATUTENWIJZIGING

Heden, een april tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, mr. Arnold
Verhoeks, notaris, gevestigd te Den Helder:
1.
de heer Tim PETTER, geboren te Den Helder op zeven augustus
negentienhonderdvierentachtig, wonende 1789 AE Huisduinen,
Kijkduinlaan 2, (Nederlands rijbewijs nummer: 4396772114, uitgegeven te
Den Helder op vierentwintig april tweeduizend dertien), ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap;
2.
de heer Ronald Derk Johannes SCHEEPHORST, geboren te Den Helder
op acht augustus negentienhonderdzesenzestig, wonende 1782 HC Den
Helder, Hector Treubstraat 19, (Nederlands rijbewijs nummer: 5444852286,
uitgegeven te Den Helder op een november tweeduizend negentien), in
wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Cornelia
Emmerentiana Maria Wilms;
ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en
secretaris van de te Den Helder gevestigde vereniging: HELDERSE SPORT
CLUB "HERMES", statutair gevestigd te Den Helder, feitelijk gevestigd 1783
BA Den Helder, Linieweg 27, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 40634274. Zodanig ingevolge artikel 16 en 26 lid
1 van de statuten deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
dat in een op vierentwintig september tweeduizend twintig (24-09-2020) te
Den Helder gehouden algemene ledenvergadering van de vereniging met
algemene stemmen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 25
(statutenwijziging) van de statuten is genomen het besluit tot wijziging van
de statuten, zoals deze laatstelijk werden gewijzigd bij akte op twintig april
tweeduizend zestien verleden voor mr. G.H. Deul, notaris te Den Helder;
dat de benodigde toestemming vanwege de Koninklijke Nederlandse
Hockey Bond reeds eerder op het concept van de statutenwijziging werd
verleend per acht juni tweeduizend twintig (08-06-2020);
dat van genoemd besluiten blijkt uit de aan deze akte te hechten stukken;
dat de statuten ingevolge het vorenstaande thans luiden als volgt:
NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR, BOEKJAAR
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: HELDERSE SPORT CLUB "HERMES"
(kortheidshalve aan te duiden met HSC Hermes) en heeft haar zetel in de
gemeente Den Helder.
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Artikel 2
1.
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en bevorderen van de
hockeysport in al haar verschijningsvormen en voorts het verrichten van al
hetgeen daaruit voortvloeit, daartoe bevorderlijk kan zijn, dan wel daarmede
verband houdt.
2.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door haar leden te laten
deelnemen aan door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, hierna te
noemen de KNHB georganiseerde of goedgekeurde competities,
wedstrijden en andere activiteiten op het gebied van de hockeysport, in
welke verschijningsvorm dan ook.
Artikel 3
1.
De vereniging is opgericht op negenentwintig april negentienhonderd
eenenveertig te Den Helder.
2.
Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met
dertig juni daaropvolgend.
LIDMAATSCHAP
Artikel 4
1.
De vereniging kent seniorleden, ereleden en trimleden. Zij zijn de leden van
de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig toegang tot de algemene
vergadering met stemrecht.
2.
Seniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in
artikel 7 lid 1 bepaalde, dan wel het zijn geworden op grond van artikel 6 lid
4.
3.
Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd
overeenkomstig het in artikel 7 lid 2 bepaalde.
4.
Trimleden zijn senioren die wel actief de hockeysport beoefenen, doch niet
deelnemen aan competitiewedstrijden georganiseerd door de KNHB.
Artikel 5
1.
Aan de activiteiten van de vereniging kunnen onder de benaming van
juniorleden jongeren deelnemen. Juniorleden zijn zij die als zodanig zijn
toegelaten overeenkomstig het in artikel 7 lid 1 bepaalde.
2.
De vereniging kent voorts leden van verdienste. Leden van verdienste zijn
zij die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid
van de vereniging en daartoe zijn benoemd overeenkomstig het in artikel 7
lid 3 bepaalde.
3.
De juniorleden en leden van verdienste (die niet seniorlid of trimlid zijn)
zijn geen leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, doch hebben toegang tot de algemene
vergadering zonder stemrecht.

3

4.

Juniorleden die voor één oktober van het lopende verenigingsjaar de leeftijd
van achttien jaar hebben bereikt hebben stemrecht op de algemene
vergadering.
Artikel 6
1.
Het lidmaatschap is persoonlijk en kan zodanig ook niet worden
overgedragen.
2.
Seniorleden zijn zij, die voor een oktober van het lopende verenigingsjaar
achttien jaar of ouder zijn.
3.
Juniorleden zijn zij, die voor een oktober van het lopende verenigingsjaar
jonger zijn dan achttien jaar.
4.
Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar,
waarin het krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van
achttien jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten.
5.
Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt
gesproken over "leden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel
de seniorleden, trimleden en de ereleden als de juniorleden en de leden van
verdienste verstaan, en waar in deze statuten en in de reglementen van de
vereniging wordt gesproken over "lidmaatschap" zonder verdere
aanduiding, wordt daaronder zowel het lidmaatschap van de seniorleden en
de ereleden als het lidmaatschap van de juniorleden en de leden van
verdienste verstaan, alles voorzover de statuten en de reglementen geen
nader onderscheid maken.
Artikel 7
1.
Over de toelating van leden beslist het bestuur.
2.
Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten, als zij in het bezit zijn van
een schriftelijke toestemming van hun wettige vertegenwoordiger.
3.
De algemene vergadering kan bij niet-toelating door het bestuur niet alsnog
tot toelating besluiten.
4.
Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering
benoemd.
5.
Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.
6.
De wijze van aanmelding en de voorwaarden voor toelating van de leden als
bedoeld in lid 1 zijn geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
7.
De vereniging houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van
alle leden zijn opgenomen.
Artikel 8
1.
Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden
daardoor lid van de KNHB en zijn als zodanig (mede)onderworpen aan de
statuten, reglementen van de vereniging en van de KNHB (waaronder met
name, maar niet beperkt tot, het dopingreglement, het reglement ongewenst
gedrag, het reglement matchfixing en het tuchtreglement), alsmede de
besluiten van hun organen na te leven;
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2.

Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging
uitoefenen of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend
door een financiële bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van
hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben,
dienen zich te (mede)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten
van de KNHB en haar organen, waaronder met name is begrepen de
tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen
en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige
individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden
aangegaan.
Artikel 9
Het bestuur kan een lid schorsen in alle gevallen, waarin naar het oordeel van het
bestuur gerede aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap door de
vereniging of tot ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in artikel 10.
Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd door
kennisgeving aan het geschorste lid van een besluit van het bestuur tot opzegging
van het lidmaatschap dan wel tot ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van al
het dienaangaande in artikel 10 bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na
afloop van die termijn vervalt. Hangende de procedure blijft het lid geschorst.
Artikel 10
1.
Het lidmaatschap eindigt door:
a.
overlijden van het lid;
b.
opzegging door het lid;
c.
opzegging door de vereniging;
d.
ontzetting.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen
het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van één maand. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt
het lidmaatschap door tot het einde van het eerst volgende boekjaar.
Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de
verplichting(en) van de leden is (zijn) verzwaard, is bekend geworden of is
medegedeeld, zijn lidmaatschap onmiddellijk opzeggen en daarmee tevens
de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Indien van
een lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren, kan een lidmaatschap door zodanig lid onmiddellijk beëindigd
worden.
De opzegging dient schriftelijk of digitaal aan het bestuur te worden gedaan.
Het Huishoudelijk Reglement kan nadere bepalingen bevatten over
beperking van de verschuldigde lidmaatschapsbijdrage bij te late opzegging.
3.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan geschieden door
het bestuur, wanneer het lid, na daartoe schriftelijk, bij aangetekende brief,
te zijn aangemaand, meer dan een jaar achterstallig is in het ten volle
voldoen aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging, voorts
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wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de
statuten voor het lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
Deze opzegging kan aan een erelid en aan een lid van verdienste slechts
worden gedaan door de algemene vergadering en uitsluitend wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren.
4.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door
het bestuur, wanneer het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB
verboden is het lid als lid van de vereniging te handhaven.
De betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk bij aangetekende brief van
het besluit tot opzegging in kennis gesteld.
5.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging
handelt , of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
geschiedt door de algemene vergadering. De betrokkene wordt ten
spoedigste schriftelijk, bij aangetekende brief, van het besluit tot ontzetting,
met opgave van redenen, in kennis gesteld.
6.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, om welke reden of oorzaak ook, blijft desalniettemin de jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage voor het geheel verschuldigd.
VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 11
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a.
de statuten en de reglementen van de KNHB alsmede de besluiten van zijn
organen na te leven;
b.
de verplichtingen, die de KNHB en/of de vereniging uit naam van zijn leden
aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te
leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en
nakomen van door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane
verplichtingen jegens één of meer derden, aangaande
ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede
aangaande de verkoop en/of exploitatie van televisie en/of radio-opname
en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in
elk geval begrepen via internet). In afwijking van het bepaalde in de vorige
zin geldt dat de KNHB niet bevoegd is uit naam van de gewone leden die
uitkomen in de Hoofdklasse, als gedefinieerd in het bondsreglement, voor
wat betreft hun eerste heren en damesteam, verplichtingen jegens één of
meer derden aan te gaan inzake de verkoop en/of exploitatie van televisie
en/of radio-opname en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan
ook (waaronder in elk geval begrepen via internet), één en ander behoudens
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voor zover zij met het aangaan van die verplichting schriftelijk hebben
ingestemd;
c.
zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;
d.
ervoor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en
dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur van de KNHB en/of
bestuur van de vereniging met betrekking tot de handhaving van de orde bij
die wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;
e.
ervoor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport en de
vereniging dan wel de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze
worden geschaad;
f.
zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de
KNHB te onthouden van bedrieglijke handelingen;
g.
tot betaling van de lidmaatschapsbijdrage, zulks met inachtneming van het
daaromtrent in de statuten en het Huishoudelijk Reglement bepaalde.
GELDMIDDELEN
Artikel 12
1.
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de lidmaatschapsbijdragen
van leden en bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten,
lastbevoordelingen, schenkingen en andere, al dan niet toevallige, baten.
Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders worden aanvaard dan
onder het voorrecht van boedelbeschrijving (beneficiaire aanvaarding).
2.
leder seniorlid, trimlid en juniorlid betaalt een jaarlijkse
lidmaatschapsbijdrage, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de
algemene vergadering. Ereleden en leden van verdienste (die niet tevens
seniorlid zijn) zijn niet lidmaatschapsbijdrageplichtig.
3.
Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen bevatten terzake van door
leden in voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde
schadeloosstellingen en boeten.
Artikel 13
1.
De vereniging kent naast leden ook donateurs.
2.
Donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die door het bestuur
als donateur zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om
jaarlijks of eenmalig een door de algemene vergadering vastgestelde
bijdrage te storten.
3.
Donateurs hebben geen andere rechten of verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtens de statuten of reglementen van de vereniging zijn toegekend
of opgelegd.
4.
De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door de
vereniging door opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.
5.
Opzegging namens de vereniging geschiedt schriftelijk door het bestuur.
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6.

Voorts eindigt het donateurschap ten gevolge van overlijden en door
schriftelijke gedane opzegging van de donateur.
BESTUUR
Artikel 14
1.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het besturen van de
vereniging opgedragen aan een bestuur bestaande uit tenminste drie
meerderjarige natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt met
inachtneming van de vorige zin door de algemene vergadering bepaald.
2.
De leden van het bestuur en de commissarissen worden door de algemene
vergadering benoemd.
De kandidaat-leden van het bestuur en de commissarissen behoeven geen lid
te zijn van de vereniging. Indien een niet-lid toetreedt tot het bestuur of commissaris wordt, krijgt hij de status van Seniorlid dat niet
speelgerechtigd is en derhalve niet-lidmaatschapsbijdrageplichtig.
3.
De leden van het bestuur kunnen door de algemene vergadering te allen
tijde worden gevolgd door ontslag, bij gebreke waarvan de schorsing na
afloop van die termijn vervalt.
4.
Mocht het aantal leden van het bestuur door enigerlei oorzaak te eniger tijd
beneden het statutaire minimum dalen, dan vormen de overgebleven
bestuursleden of vormt het overgebleven bestuurslid rechtsgeldig het
bestuur. Het bestuur is in dat geval verplicht ten spoedigste een algemene
vergadering bijeen te roepen, in welke het bestuur tot ten minste het
statutair minimaal aantal personen dient te worden aangevuld.
5.
De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van twee jaar. Elk
bestuurslid treedt aldus af in de algemene vergadering, twee jaar na die
waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur op te
stellen rooster van aftreden.
Een in een tussentijdse vacature benoemd bestuurslid neemt op het rooster
de plaats van zijn voorganger in.
6.
Een aftredend bestuurslid defungeert en het nieuw benoemd bestuurslid
treedt in functie onmiddellijk na afloop van de algemene vergadering waarin
de benoeming plaatsvond. Het aftredende bestuurslid is terstond viermaal
herbenoembaar, behoudens beperkingen vastgelegd in het Huishoudelijk
Reglement.
7.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voor een bestuurslid:
a.
door zijn overlijden;
b.
door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door
zijn aftreden volgens het rooster van afreden als bedoeld in het vorige
lid;
c.
door zijn vrijwillig aftreden;
d.
door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing
waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een
bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
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e.

doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt
of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld
in de Faillissementswet;
door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
door zijn ontslag aan hem verleend door de algemene vergadering.

f.
g.
Artikel 15
De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering
benoemd. Het bestuur benoemt voorts uit zijn midden een secretaris, een
penningmeester en een vicevoorzitter welke optreedt als vervanger in de rol van
voorzitter in geval van belet of ontstentenis. De overige bestuursleden vormen de
raad van commissarissen. Het bestuur regelt en verdeelt in onderling overleg zijn
werkzaamheden, met inachtneming van de wet, de statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16
Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De
vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter;
de voorzitter tezamen met de penningmeester;
de voorzitter tezamen met de secretaris;
de vicevoorzitter tezamen met de penningmeester;
de vicevoorzitter tezamen met de secretaris;
twee bestuursleden gezamenlijk.
Artikel 17
1.
Het bestuur is onder meer bevoegd tot:
a.
het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van onroerende zaken;
b.
het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten.
2.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot:
a.
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen;
b.
het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële betekenis
óf onbepaald is óf een bij Huishoudelijk Reglement te bepalen bedrag
te boven gaat, óf waardoor de vereniging voor langer dan één jaar
wordt gebonden;
c
het aangaan van overeenkomsten , waarbij aan de vereniging een
(bank) krediet wordt verleend;
d.
het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van
geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
e.
het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
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f.

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en van het opnemen van die rechtsmaatregelen, die geen
uitstel kunnen lijden. Op het ontbreken van deze goedkeuring van de
algemene vergadering kan, wat betreft de sub a bedoelde
rechtshandelingen door het bestuur tegen derden dan wel door derden
tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl op het
ontbreken van deze goedkeuring van de algemene vergadering, wat
betreft de sub b tot en met f bedoelde rechtshandelingen, géén beroep
kan worden gedaan.
ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18
Aan de algemene vergadering komen in de vergadering alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 19
1.
Degenen die volgens deze statuten toegang tot de algemene vergadering
hebben kunnen daarin het woord voeren.
2.
Bovendien hebben degenen die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel
mochten uitmaken van de kascontrole commissie en van andere bij
Huishoudelijk Reglement in te stellen commissies van de vereniging,
toegang tot de algemene vergadering en zij kunnen daarin het woord voeren
met toestemming van de voorzitter van de vergadering; zij hebben in de
algemene vergadering echter geen stemrecht. Ouders of voogden van
juniorleden hebben toegang tot de ledenvergadering. Over toelating van
anderen beslist de algemene vergadering.
3.
Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
4.
leder seniorlid, trimlid en ieder erelid dat niet geschorst is heeft op de
algemene vergadering een stem. Eén van de ouders of voogd, als wettelijk
vertegenwoordiger, van een juniorlid dat nog niet stemgerechtigd is mag
voor dit kind een stem uitbrengen. Deze stem telt mee voor een halve stem.
Indien een ouder of voogd meer dan één kind heeft dat niet stemgerechtigd
is, dan telt ieder kind mee voor een halve stem. Indien een ouder of voogd
tevens zelf lid is dan is hij gerechtigd te stemmen als lid en als ouder of
voogd. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander
stemgerechtigd lid uitbrengen.
5.
De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook bij de
algemene vergadering op. In geval van hun belet of ontstentenis treedt de
vicevoorzitter op in de rol van voorzitter en benoemt hij een secretaris van
die vergadering. In geval van ook zijn belet of ontstentenis benoemt de
algemene vergadering een voorzitter en een secretaris van die vergadering,
uit de andere bestuursleden indien ter vergadering aanwezig.
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Artikel 20
1.
Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit
wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet, de Statuten of
het Huishoudelijk Reglement verplicht is.
2.
De bijeenroeping geschiedt bij schriftelijke aankondiging, toe te zenden aan
alle leden en aan degenen die volgens artikel 19 lid 2 toegang tot de
algemene vergadering hebben. Als de vereniging een officieel orgaan heeft,
kan de bijeenroeping, in afwijking van het bepaalde in de vorige zin,
geschieden door plaatsing van de aankondiging in dat orgaan. In de
aankondiging wordt de agenda opgenomen.
3.
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die
vergadering.
4.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste tien
stemgerechtigden, als ook op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent
van de stemgerechtigden, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van
het verzoek. Het verzoek moet schriftelijk aan het bestuur worden gedaan en
moet de punten van behandeling bevatten Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan op de wijze bepaald in lid 2 van dit artikel, of bij
advertentie in tenminste een, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is,
veel gelezen dagblad.
Artikel 21
1.
Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen.
2.
Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij
gesloten en ongetekende briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig
goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Blanco en ongeldige stemmen
worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een besluit kan bij acclamatie tot
stand komen, doch niet, indien een stemgerechtigde aanwezige terzake
hoofdelijke stemming verlangt.
3.
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken
de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
4.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt
een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door
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deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
FINANCIËLE ADMINISTRATIE, JAARVERSLAG, REKENING EN
VERANTWOORDING
Artikel 22
1.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
2.
Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, of zoveel eerder als bij het Huishoudelijk Reglement mocht
worden bepaald, een balans en een staat van baten en lasten van de
vereniging op te maken.
3.
Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde
bescheiden zeven jaren lang te bewaren.
Artikel 23
1.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na
afloop van het boekjaar, of zoveel eerder als bij het Huishoudelijk
Reglement mocht worden bepaald, behoudens verlenging van deze statutaire
dan wel reglementaire termijn door de algemene vergadering, een
jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het
gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een
toelichting ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. De stukken
worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van
een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding
gemaakt. Na afloop van voornoemde termijn kan ieder lid van de
gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen
nakomen.
2.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks, op de in het vorige lid van dit
artikel bedoelde vergadering, een commissie van tenminste twee leden, die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur, de kascontrole commissie. Deze
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. De
last van de kascontrole commissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie. De algemene vergadering stelt van jaar tot jaar bij het
aan de orde zijn van de benoeming der commissie vast uit hoeveel leden zij
zal bestaan. De algemene vergadering is voorts bevoegd plaatsvervangende
leden voor die commissie te benoemen. Het Huishoudelijk Reglement bevat
nadere bepalingen omtrent verkiezing, vervanging en aftreden van de leden
van de kascontrole commissie.
3.
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole commissie zich op kosten
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van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is
verplicht aan de kascontrole commissie ten behoeve van haar onderzoek alle
door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en
de waarden te vertonen, en inzage van de boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers van de vereniging te geven.
4.
Goedkeuring door de algemene vergadering zonder voorbehoud van het
jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot decharge over het afgelopen boekjaar.
REGLEMENTEN
Artikel 24
1.
De vereniging heeft een Huishoudelijk Reglement, hetwelk door de
algemene vergadering kan worden gewijzigd en aangevuld op de wijze als
daarin bepaald. Het Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten
in strijd met de wet en de statuten van de vereniging of de KNHB.
2.
Het Huishoudelijk Reglement bevat al hetgeen in aanvulling en ter
uitvoering van de statuten nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet
zijn.
3.
Het Huishoudelijk Reglement kan in het kader van het doel van de
vereniging en van het bereiken van dat doel aan de leden rechten toekennen
en verplichtingen opleggen.
4.
Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen bevatten leidende tot bestaan,
wijzigen en aanvullen van verdere reglementen van de vereniging in het
kader van de werkzaamheden, waarbij eveneens aan de leden in dat kader
rechten kunnen worden verleend en verplichtingen kunnen worden
opgelegd.
5.
Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen bevatten tot het instellen van
commissies van de vereniging ondermeer tot bijstand van de algemene
vergadering en het bestuur.
6.
Het Huishoudelijk Reglement kan voorts al datgene bevatten hetwelk buiten
het vorenstaande nadere regeling behoeft dan wenselijk doet zijn.
STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, VEREFFENING
Artikel 25
1.
Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen door de algemene
vergadering, doch kunnen alleen worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de in de algemene vergadering uitgebrachte
stemmen.
2.
Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering, welke een voorstel
tot wijziging van de statuten van de vereniging ten onderwerp heeft, hebben
gedaan, bij welke oproeping moet worden medegedeeld dat in die
vergadering wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, moeten
tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is overgenomen, op een
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daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Artikel 26
1.
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd.
2.
Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB.
3.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van
Koophandel.
Artikel 27
1.
Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen genomen worden in
en door een daartoe speciaal bijeengeroepen algemene vergadering, doch
kan alleen worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde
van de in die algemene vergadering uitgebrachte stemmen, terwijl in die
vergadering tenminste drie/vierde van het aantal potentiële stemmen
aanwezig (of vertegenwoordigd) moet zijn. Als in de desbetreffende
vergadering niet het vereiste aantal stemmen aanwezig (of
vertegenwoordigd) is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te
houden binnen een maand na de eerste, in welke nieuwe vergadering het
onderhavige besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige
(of vertegenwoordigde) stemmen, mits met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de alsdan uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de
nieuwe vergadering moet word en vermeld dat en waarom een besluit kan
worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige (of
vertegenwoordigde) aantal stemmen.
2.
Het in artikel 25 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit
tot ontbinding van de vereniging, voor zover het vorige lid van het
onderhavige artikel niet anders bepaalt.
Artikel 28
1.
Bij ontbinding van de vereniging, uit welke oorzaak ook, geschiedt de
vereffening door de bestuurders tenzij de algemene vergadering één of meer
(andere) vereffenaars daartoe aanwijst en geschiedt voorts met
inachtneming van de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek.
2.
De algemene vergadering benoemt de personen onder wie de boeken en
bescheiden van de ontbonden vereniging na afloop der vereffening
gedurende zeven jaren blijven berusten.
3.
Het batig saldo van de ontbonden vereniging vervalt aan de stemgerechtigde
senior en trimleden en is derhalve voor hen bestemd, tenzij de algemene
vergadering bij het nemen van het ontbindingsbesluit, met dezelfde daartoe
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vereiste meerderheid van stemmen, aan het batig saldo een andere
bestemming geeft.
ALGEMENE BEPALING
Artikel 29
1.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen van de
vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. Van zodanige beslissingen doet
het bestuur mededeling aan de eerstvolgende algemene vergadering.
2.
Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan: bij brief, telefax of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel
wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits
de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;
3.
Indien aan de secretaris een elektronisch adres van een bestuurder, een lid of
diens wettelijk vertegenwoordiger, dan wel een donateur wordt opgegeven,
houdt deze opgave tevens de instemming in om alle kennisgevingen en
mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs
elektronische weg te krijgen toegezonden. Een bericht dat langs
elektronische weg toegezonden wordt dient leesbaar en reproduceerbaar te
zijn en te worden verzonden aan het adres dat aan de secretaris voor dit doel
is opgegeven.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte
betrokken comparanten/partijen is aan de hand van de hiervoor gemelde en
daartoe bestemde documenten vastgesteld, danwel is reeds eerder op deze wijze
vastgesteld, door mij, notaris.
WAARVAN AKTE in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de
datum als in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met de inhoud in te stemmen.
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparanten en vervolgens door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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