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DOORLOPENDE TEKST - 1 -

DtB/aw / 2011.557223.01 

DOORLOPENDE TEKST 
van de statuten van de vereniging: 
ALMELOSE KORFBAL CLUB 
gevestigd te Almelo. 

De ondergetekende; 
mr. Dinand Willem Herman ter Braak, notaris te Hellendoorn, 

verklaart dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de 
statuten van de vereniging: ALMELOSE KORFBAL CLUB, (voorheen 
genaamd: Almelose Korfbal Club (A.K.C.)-Erma Sportproducten), 
gevestigd te Almelo, 
waarin is verwerkt de laatste akte van statutenwijziging op heden voor 
ondergetekende notaris verleden. 



S T A T U T E N — 
NAAM EN ZETEL 
Artikel 1  
1. De vereniging draagt de naam: -

ALMELOSE KORFBAL CLUB, bij afkorting genaamd: A . K . C , 
en is gevestigd te Almelo. — ,„.„.,...„_,,„,..,„....,.„™„,„-...™„„-..,. 
Zij heeft de volledige rechtsbevoegdheid. 

2. De vereniging verkreeg rechtspersoonlijkheid bij Koninklijk Besluit van 
negenentwintig september negentienhonderd zesenzestig en werd 
geregistreerd onder nummer V074511'bij de Kamer van Koophandel en 
Fabrieken te Enschede. 

Artikel 2. — — 
De "Almelose Korfbal Club" hierna ook te noemen: "A.K.C." is opgericht 
op vierentwintig augustus negentienhonderd dertien. Zij is aangegaan voor 
onbepaalde tijd. — ....»,,.,.-,,.,™,-,...,-,.-»..™„-.,-.~~ .„„,„.,.„.,...„„„„„,,...„.—.„.„.,.,.,„„„, — 
DOEL ^ 
Artikel 3. : • • -
A.K.C. stelt zich ten doel de beoefening van de korfbalsport te bevorderen, 
alsmede het stimuleren en het organiseren van activiteiten, die in het kader 
van de korfbalsport de ontwikkeling, vorming en recreatie van de mens 
beogen. - • • ™ -
Artikel 4. — •— — - — - -
A.K.C. bevordert tevens het beoefenen van andere sporten en activiteiten 
die de ledenbinding binnen de vereniging bevorderen. 
Artikel 5.  
Zij tracht dit doel te bereiken door: 
1. het geven van leiding aan hen die de korfbalsport willen beoefenen; 
2. het deelnemen aan, casu quo het organiseren van korfbalwedstrijden 

en toernooien; - — — 
3. oefening van de leden te verzorgen; - , .„...,„., ,.....,„. 
4. het maken van propaganda voor de korfbalsport; 
5. samenwerking met andere verenigingen tot het bereiken van een doel, 

dat mede ten goede komt aan de korfbalsport; 
6. andere de vereniging tcn dienste staande middelen; 
7. de nodige accommodatie, waaronder een clubhuis aan te brengen en in 

stand te houden; • - • - • 
8. aangesloten te zijn bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond en 

deel te nemen aan de door het Verbond uit te schrijven competities. 
Artikel 6.  
1. Voor de in artikel 4a genoemde sporten en activiteiten kan A.K.C. zich 

doen aansluiten bij de desbetreffende sportbond; — ............... .. . .. ........ 
2. Alle in artikel 5 genoemde punten zijn van toepassing op die sporten en 

activiteiten waarvoor A.K.C. is aangemeld bij de van toepassing zijnde 



sportbond. • - • - - -
LEDEN EN DONATEURS • 
Artikel 7. - • - ' - - — 
De vereniging bestaat uit leden cn donateurs. 
Artikel 8. • 
1. a. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die in het 

register, bedoeld in artikel 9 lid 5, zijn opgenomen. 
b. Donateurs kunnen ook rechtspersoonlijkheid bezittende 

verenigingen of lichamen zijn. ~ -
2. a. Op voordracht van het bestuur of tenminste tien stemgerechtigde 

leden kan de Algemene Vergadering een lid wegens bijzondere 
verdiensten voor de vereniging tot erelid of tot l id van verdienste 
benoemen. • 

b. Op dezelfde wijze kunnen leden of niet-leden wegens bijzondere 
verdiensten voor de vereniging tot drager van het ereteken worden 
benoemd. — — — — — . . . , . „ „ _ , „ , . . » . , , . „ . . , ™ . - - . . , 

c. Op dezelfde wijze kan de Algemene Vergadering in zeer bijzondere 
gevallen de titel ere-voorzitter verlenen. . 

Artikel 9. -
1. De vereniging kent: ~ —-

a. gewone leden,waaronder bij een andere sportbond aangesloten 

b. buitengewone leden; — 
c. ereleden, waaronder ere-voorzitters; 
d. leden van verdienste; 
e. dragers van het ereteken; 
f. donateurs. - • 

2. Gewone leden zijn zij die op de eerste oktober van het verenigingsjaar 
de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt. — 

3. Buitengewone leden zijn: 
leden die op de eerste oktober van het verenigingsjaar de leeftijd van 
vijftien jaar niet hebben bereikt. — — 

4. Stemrecht hebben alle onder artikel 9 lid 1 genoemde leden, behalve 
buitengewone leden, donateurs en dragers van het ereteken, die geen 
lid zijn. — •• — -

5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen en 
verder van belang zijnde gegevens van de onder artikel 9 - l id 1 -
genoemde personen zijn opgenomen. — 

Artikel 10. — 
1. In het geval van besluitvorming over tegenstrijdige belangen over 

leden aangesloten bij verschillende sportbonden wordt de 
stemverhouding bepaald naar rato van de bij die sportbonden 
aangesloten stemgerechtigde leden. 



2. Onderwerpen van het hierboven in l id 1 genoemde dienen ten alle 
tijden op de agenda, bij oproep van de Algemene Vergadering, te 
worden genoemd met inachtneming van de daarvoor gestelde termijn. 

VERPLICHTING DER LEDEN 
Artikel 11.  
1. De leden zijn verplicht: -

a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de 
besluiten van het bestuur, de Algemene Vergadering of een ander 
orgdan van de vereniging na te leven; - - - . .. . .. 

b. de belangen van de vereniging en van de korfbalsport niet te 
schaden; 

c. de overige verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar 
leden aangaat of welke uit het lidmaatschap van de vereniging 
voortvloeien, te aanvaarden en na te komen. 

2. Behalve de in deze statuten vermelde verplichtingen kunnen door de 
vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na 
vooraf gaande toestemming van de Algemene Vergadering. 

TOELATING • 
Artikel 12. - • • = 
1. Met uitzondering van het ere-lidmaatschap en het lidmaatschap van 

verdienste wordt het lidmaatschap verkregen door schriftelijke 
aanmelding bij en toelating door het bestuur op de wijze bij 
huishoudelijk reglement te regelen. . . . . 

2. Het bestuur beslist over de toelating van leden. 
3. Bij niet toelating tot l id door het bestuur kan de Algemene Vergadering 

alsnog tot toelating besluiten. 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 13.  
1. Het lidmaatschap eindigt: ™ - .................— 

a. door overlijden; ~ „..,...,...„...... 
b. door schriftelijke opzegging door het lid; 
c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. . ... . . . . 

Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de 
vereisten voor het lidmaatschap, bij de statuten gesteld, te voldoen, 
wanneer hi j /z i j zijn/haar verplichtingen jegens de vereniging niet 
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan 
worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

d. door ontzetting, welke uitsluitend kan worden uitgesproken 
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 
der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. — ........„„,„. 

2. Opzegging namens de vereniging en ontzetting uit het lidmaatschap 
geschiedt schriftelijk door het bestuur. ... .... . . . . .... ............ .... ................ 



Betrokkene wordt ten spoedigste van het besluit met opgaaf van 
redenen in kermis gesteld. -— ""̂  

3. Voor de betrokkene staat binnen een maand na ontvangst van de 
keimisgeving van het besluit genoemd in l id 2 beroep open op de 
Algemene Vergadering. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het l id 
geschorst. — — — ,„„......-„~...~....™.™-...~...... ,.„,-,...„._.™— ... 

4. .Opzegging van het lidmaatschap door het hd of door de vereniging 
kan geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar, met 
inachtneming van vier weken opzegternüjn. Opzeggen na deze 
opzegtermijn kan slechts met inachtneming van de in het huishoudelijk 
reglement opgenomen regeling. -

5. Een Hd kan binnen één maand nadat hem/haar een besluit, waarbij de 
verphchtingen van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden, door 
opzegging van zijn Hdmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te 
zijnen/haren opzichte uitsluiten, met inachtneming van de in het 
huishoudelijke reglement opgenomen regeling. — -

TAARLITKSE BITDRAGE 
Artikel 14. - " — — 
1. De leden en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van 

contributie, die door de Algemene Vergadering wordt vastgesteld. De 
verschuldigde contributie wordt daartoe naar leeftijdsopbouw 
ingedeeld. 
Donateurs betalen tenminste een door het bestuur vast te stellen 
minimum bijdrage. — -

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevaUen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing van de verplichting tot betalen van contributie te verlenen. 

3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van het betalen van 
contributie. • • -

RECHTEN VAN DONATEURS 
Artikel 15. • -
Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten 
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging 
georganiseerde wedstrijden, oefeningen en andere evenementen bij te 
wonen. Indien een toegangsprijs is verschuldigd, zijn zij van betaling niet 
vrijgesteld. -- • • • — 
BESTUUR 
Artikel 16. — — " - — ' — " 
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal, doch tenminste vijf leden, te 

weten: voorzitter, secretaris, peimingmeester en twee algemene 
bestuurders. — 
Zij moeten tenminste achttien jaar zijn. - — 

2. De Algemene Vergadering benoemt in elk geval de in Hd 1 genoemde 



functionarissen. 
3. De leden van het bestuur worden op een Algemene Vergadering na 

kandidaatstelling gekozen. Tot het stellen van kandidaten zijn bevoegd 
zowel het bestuur als tien of meer stemgerechtigde leden. De 
kandidaatstelling door het bestuur wordt bij de oproeping voor de 
vergadering medegedeeld. Kandidaatstelling door vijf of meer leden 
moet tenminste twee weken voor de Algemene Vergadering bij het 
secretariaat worden opgegeven, onder overlegging van een schriftelijke 
verklaring, dat de kandidaat de benoeming zal aanvaarden en dat hij of 
zij tenminste achttien jaar is. - „ „ 1 . . . . . - . „ . „ . . . , , „ . . 

4. Kandidaatstelling staande de vergadering is alleen mogelijk na 
goedkeuring hiervan door een met tenminste twee/derde van de 
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene Vergadering. 

5. Alle hiervoor bedoelde kandidaatstellingen hebben een niet bindend 
karakter. 

Artikel 17.  
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en is bevoegd 

onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak te 
doen uitvoeren door commissies, die door de Algemene Vergadering • 
worden benoemd. ...,..„.„„...,„„„ —„,......,„.,„......„„...„..,.,.,......— 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het 
bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een 
Algemene Vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open 
plaats of de open plaatsen aan de orde komt. -

3. Het bestuur is mits met goedkeuring van de Algemene Vergadering 
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, 
vervreemden of bezwaren van registergoederen. 

4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, 
waarbij de vereniging zich: 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling van een 
schuld van een derde verbindt. —~ 

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: 
a. het bestuur; ................................................................................ 
b. hetzij de voorzitter en de secretaris; 
c. hetzij de voorzitter en de penningmeester; —.„....,.,..„.„..„.„„... 
d. hetzij dc secretaris en de penningmeester. . ... ...... ......... . . . . 

6. Het bestuur is verplicht de vereniging te doen inschrijven in het 
Handelsregister dat wordt gehouden door de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken. — — 

Artikel 18. •̂..̂ -.-..̂  
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Vergadering 

worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet birmen een door 
de Algemene Vergadering vast te stellen termijn wordt gevolgd door 



een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
2 Van de bestuursleden treedt op elke Jaarlijkse Algemene Vergadering 

de naar boven of beneden tot een geheel getal afgeronde helft af, 
volgens een daartoe door het bestuur vast te stellen rooster. Het rooster 
is zo samengesteld, dat niet de voorzitter, secretaris en pennmgmeester 
tegelijk aftredend zijn, niet de voorzitter en de vice voorzitter tegelijk -
aftredend zijn en/of de penningmeester en de tweede penningmeester 
tegelijk aftredend zijn. ' " " " 

3 Een volgens rooster aftredend bestuursHd wordt automatisch 

kandidaat gesteld, tenzij hi j /z i j voor herbenoeming niet in aanmerking 

wenst te komen. —" ~ ' 
4 Treedt een bestuurslid tussentijds af dan kan het bestuur een kandidaat 

stellen door middel van een desbetreffende publicatie in het officieel 
orgaan van de vereniging. Is vier weken na de publicatie geen 
tegenkandidaatuur bij het secretariaat ingediend dan wordt het 
kandidaat-bestuursHd geacht te zijn gekozen. Tenminste tien ^ 
stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen, waarna het 
bestuur verphcht is binnen zes weken een Buitengewone Algemene 
Vergadering te doen houden welke alsdan door verkiezing in de — ^ 
vacature voorziet. "*", 

5 Indien een bestuursHd wordt vervangen, treedt de vervanger m ai — 
diens rechten en verphchtingen; voorstel tot benoeming vindt plaats op 
de eerstvolgende Algemene Vergadering. 

6. Worden geen kandidaten gevonden die aan de eisen voldoen, dan vult 

het bestuur voorlopig aan. ^ 
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door het eindigen van het 

lidmaatschap van de vereniging. 
Artikel 19. ^ " - — „ 
1 Bii en door de Algemene Vergadering vast te steUen huishoudelijk 

reglement worden nadere bepalingen vastgesteld, betrekking hebbende 
op het beheer en de inrichting van de vereniging en haar 
accommodatie. 

2. Dit huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten. 

ALGEMENE VERGADERING 
Artikel 20. ; T . „ 
1 Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alie 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of statuten aan het bestuur zijn 
opgedragen. - —- """""" 

2. De oproeping voor de Algemene Vergadering geschiedt met 
vermelding van een voorlopige agenda via een uitnodiging of 
pubHcatie in het periodiek van de vereniging, uiterlijk vier weken voor 
de datum van de vergadering. ^ _ 
a. De Tussentijdse Algemene Vergadering vindt plaats uiterlijk april 



met als agendapunten onder meer: 
de vaststelling van de notulen van de Afsluitende Algemene 
Vergadering; — -
de begroting voor het volgende verenigingsjaar; 
het beleidsplan voor het komende jaar casu quo jaren, 

b. De Afsluitende Algemene Vergadering vindt plaats uiterlijk 
september met als agendapunten onder meer: 

de vaststelling van de notulen van de Tussentijdse Algemene 
Vergadering; — : 
verkiezing van het bestuur en 'eventuele functionarissen als 
bedoeld in de statuten cn overige reglementen; 
het algemeen jaarverslag van het voorgaande verenigingsjaar; 
de rekening en verantwoording van het voorgaande 
verenigingsjaar. • 

3. Tot uiterlijk veertien dagen voor de Algemene Vergadering kunnen de 
leden voorstellen en amendementen ter behandeling op de Algemene 
Vergadering bij het secretariaat indienen. - -. - -

4. Het bestuur stelt, met inachtneming van de door de leden ingezonden 
voorstellen en amendementen, de definitieve agenda vast en brengt 
deze uiterlijk een week voor de vastgestelde vergaderdatum ter kennis 
van alle betrokkenen. . .„„.,.,..,. 

Artikel 21. • 
1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle in artikel 9 l id 1 

genoemde personen. 
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de 

Algemene Vergadering. 
3. Ieder gewoon lid van de vereniging, dat niet is geschorst en aan zijn 

financiële verplichtingen heeft voldaan, heeft recht tot stemmen. 
4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
Artikel 22. — ^̂•̂••-̂••••̂  -
Buitengewone Algemene Vergaderingen kunnen uitgeschreven worden: 
a. door het bestuur; — • — „,..„„— 
b. op verlangen van tien stemgerechtigde leden in een met reden 

omschreven verzoekschrift, dat wordt ingediend bij het bestuur. Deze 
vergadering moet binnen twee weken bekend gemaakt worden en 
binnen zes weken na ontvangst van het verzoekschrift plaatsvinden. 
Indien aan het verzoekschrift binnen veertien dagen geen gevolg wordt 
gegeven kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping overgaan door 
oproeping, schriftelijk aan de adressen der leden volgens het 
ledenregister of bij advertentie in een te Almelo veel gelezen dagblad. 

TAARVERSLAG EN VERANTWOORDING 
Artikel 23. : 
1. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een juni tot en met 



eenendertig mei. " " . . 
2 Het bestuur is verpliotit, van de vermogenstoestand van verenigmg -

zodanige aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten 
en verplichtingen kunnen worden gekend. 

3 Het bestuur brengt op de Afsluitende Algemene Vergadering zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat 
van baten en lasten, rekening en verantwoording voor haar m het 
afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Na afloop van de termijn 
waarbinnen volgens deze statuten de Jaarlijkse Algemene Vergadermg 
moet worden gehouden, kan ieder Üd deze rekening en - ~ r 
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

4 Op de Tussentijdse Algemene Vergadering legt het bestuur zijn 
begrotingsontwerp voor het daaropvolgende verenigingsjaar voor, 
ingericht volgens het in huishoudelijke reglement genoemde indeling. 

5. Het bestuur is bevoegd alle uitgaven te verrichten die op de door de 
Algemene Vergadering vastgestelde begroting voorkomen. 

Artikel 24. — - " " 7'̂ "7"" 
1 De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van 

tenminste drie leden en bij voorkeur een plaatsvervangend hd, die geen 
deel uit mogen maken van het bestuur en niet langer dan drie 
achtereenvolgende jaren zitting mogen hebben. ' ~ 

2 Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 
bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering een verslag van haar 
bevindingen uit. " 

3 Het bestuur is verphcht aan de kascommissie alle door haar gewenste 
inhchtingen te verschaffen en haar desgewenst de kas en de waarden te 
vertonen, en inzage van de boeken en bescheiden der veremgmg te 
geven. " 

4 De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene 
Vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van 
een andere commissie. • — — * 

5. Het bestuur is verphcht voor de bescheiden bedoeld in de punten 2 en 
3 de wettelijke bewaartermijnen in acht te nemen. — • 

BESLUITVORMING ALGEMFNF VERGADERING -
Artikel 25 - ' ' „ . , . . ~ - -
1. Het ter Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 

dat door de vergadering een besluit is genomen, is beshssend. 
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover 
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste hd 
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe 
stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, mdien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een 



stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle 
besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte 
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ,„_,.„.,..,, 
Indien bij een verkiezing niemand de volstrekte meerderheid heeft 
verkregen, vinden herstemmingen plaats, totdat, hetzij één persoon de 
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 
gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen wordt 
telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande 
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht, is 
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer 
dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie 
van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen 
worden uitgebracht. Ingeval bij een herstemming tussen twee personen 
de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. 
Blanco stemmen en ongeldige stenimen worden beschouwd als niet te 
zijn uitgebracht. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt 
stembiljetten die: — — 
a. blanco zijn; - — 
b. zijn ondertekend; — — 
c. een persoon niet duidelijk aanwijzen; 
d. onleesbaar zijn; — ~ ~— .,„..,.„,„.,„„„,„„,...„,,„ .„ — 
e. de naam bevatten van een persoon die zich niet verkiesbaar heeft 

gesteld; • ~~ - — 
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; 
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is 

bedoeld. • ••••• 
Over personen wordt schriftelijk gestemd met gesloten stembriefjes. 
Ingeval van enkele kandidaatstellingen kan, indien geen van de 
aanwezige stemgerechtigde leden schriftelijke stemming verlangt, 
mondeling worden gestemd. 
Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur of de 
Algemene Vergadering een schriftelijke stemming nodig acht. 
Indien bij verkiezing of benoeming van personen het aantal kandidaten 
gelijk is aan of kleiner dan het aantal te vervullen plaatsen, worden de 
kandidaten zonder stemming als gekozen verklaard. 
Indien stemmen staken over een voorstel, niet rakend de verkiezing 
van personen, dan is het verworpen. -
Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn deze niet in 
een vergadering bijeen, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
heeft dezelfde rechtskracht als een besluit van de Algemene 
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Vergadering. [ 
10. Zolang in een Algemene Vergadering alle gewone leden aanwezig zijn, 

kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene 
stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede 
een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen 
oproeping plaats gehad of is deze niet voorgeschreven wijze geschied 
of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van -
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in 
acht genomen. - - - 7 " ' " ; 

STATUTENWITZIGING 
Artikel 26. - — — ^ 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden 

aangebracht, dan door een besluit van een Algemene Vergadering, 

waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijzigingen van ; 
de statuten zal worden voorgesteld tenzij aan artikel 25 l id 10 is 
voldaan. — — - — 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf 
dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op de daartoe 
geschikte plaat voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de 
dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een 
afschrift als hierboven bedoeld aan aüe leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/ derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste. Is 
niet een/derde van dit aantal aanwezig, dan een/derde van het aantal 
gewone leden dat bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond als 
l id is opgegeven, aanwezig is wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeen geroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal aanwezig leden, een besluit genomen kan worden 
mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige 
uitgebrachte stemmen. - — 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een 
notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder 
bestuurslid bevoegd. — • — """"" — ~ 

ONTBINDING 
Artikel 27. - ' ~ ' " " " T 
1. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van een daartoe 

speciaal bijeengeroepen Algemene Vergadering. Het bepaalde in de 
leden 1,2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing. • • 

2. Bij ontbinding zal de vereffening geschieden door een -



liquidatiecommissie, aangewezen door de Algemene Vergadering. 
3. Deze commissie beslist, in overleg met het bestuur, wat er met de 

eigendommen van de vereniging zal geschieden. — 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 28. 
1. De Algemene Vergadering kan naast de statuten en het huishoudelijk 

reglement, aanverwante reglementering vaststellen. — 
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook 

waar diè geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 
Artikel 29. - - ' 
1. In het huishoudelijk reglement en/of overige door de Algemene 

Vergadering vastgestelde aan statuten of huishoudelijk reglement 
aanverwante reglementering kan geen wijziging worden aangebracht, 
dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is 
opgeroepen met vermelding van voorgestelde wijziging(en). 

2. De voorgestelde wijziging(en) moet(en) tenminste vijf dagen voor de 
vergadering op een daartoe voor de leden geschikte plaats ter inzage 
worden gebracht en tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden ter beschikking blijven, waarna publicatie in het 
periodiek van de vereniging plaatsvindt. 

3. Een besluit tot wijziging van het huishoudelijk reglement of 
aanverwante reglementering behoeft tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebracht stemmen, in een vergadering waarin tenminste 
een/derde van het aantal gewone leden aanwezig is. Is niet een/derde 
van dit aantal aanwezig dan wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het 
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, 
ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met 
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte 
stemmen. ~ ~ ~ -• »~ „._-„,„._,..,...,„....„.. , -.,„„.„..„„„.-

SLOTBEPALING 
Artikel 30.  
In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist het 
bestuur. - - - - - — ™-




