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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, negenentwintig maart tweedutzend achttien, verscheen voor ml,

mr, Jennes Anri Nico Goes. notaris te Molenwaard:

mevrouw Marra Bons, geboren te Ottoland op vijftien december negentienhonderd

tweeënzeventig, werkzáam en te dezer zake domicilie ktezende te 2973 XA Molenaarsgraaf,

Graafdijk-oost ',1'1 a, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1 de heer Bernardus Gerhardus Maria Klieverik, geboren te Denekamp op negentien

december negentienhonOerd negenenveertig (zich gelegitimeerd hebbende met een

rijbewijs, afgegeven te Giessenlanden, op vijf september tweeduizend acht, nummer'

+-oaggszsoo), wonende te 3381 AC Giessenburg, Burgemeester van der Bruggelaan 1,

gehuwd;
2 meurou* Jacoba Johanna Beenties, geboren te Heemskerk op negentien oktober

negentienhonderd tweeenVrytig (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven

te Giessenlanden, op drie algustus tweeduizend zestien, nummer, NT3H34C81), wonende

te 3381 AT Giessenburg, Oranjelaan '10, gehuwd,

die bij het geven van deze vólmacht handelden als respectievelrlk voorzitter en secretaris van de

te Giéssenlanden gevestigde vereniging: "SpoÉvereniging Vridos", kantoorhoudende te 3381

AT Giessenburg, Oranjeláan 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onáer nummer: 40322261, hierna te noemen: de vereniging, en deze vereniging

"onforr 
hetbepaalde in artikel 1O lid 1 van haarstatuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

Blijkende van gemelde volmachtgeving uit één onderhandse akte van volmacht. welke volmacht

aan deze akte is gehecht.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de vereniging werd opgericht op

tien augustus negentienhonderd drieënveertig en dat de statuten van de vereniging laatstelijk

werden gewlzigd op twaalf december negentienhonderd achtentachtig voor mr. H.F L.M

schuurbiers, destijds notaris te Hard inxveld-Giesendam, verleden.

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat blijkens de aan deze

akte gèhechte notulen van de (tweede) algemene vergadering van de vereniging, gehouden op

negentien maart tweeduizend achttien, is besloten om de statuten te wijzigen en tn verband

daarmede de statuten in hun geheel opnieuw vast te stellen

Die vergadering was nodig bij gebreke van het statutair vereiste quorum op een eerdere

algemene vergádering, evèneens gehouden op negentien maart tweeduizend achttien

_ Tèr uitvoering van een en ander verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat

de huidige stàtuten bij deze komen te vervallen en worden vervangen door de volgende:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL

#*f"niging draagt de naam, "sportvereniging vridos".
Zrj heeft haar zetel in de gemeente Giessenlanden
DOEL
Artikel2
De vereniging heeft ten doel:
de sport iÀ dà ruimste zin van het woord te stimuleren en daardoor de volksgezondheid te

bevorderen.
Zij tracht dit doel te bereiken door
a. het deelnemen aan en/of uitschri,;ven van wedstrijden;

b. het organiseren van sportuitvoeringen en evenementen;
c het houden van onderlinge wedstrijden;
d. het mogelijk maken van deelname aan de praktische beoefening van gymnastiek, judo,

trimmen, volleybal. badminton bewegen op muziek en andere takken van sport die

eventueel worden opgenomen. casu quo het organiseren van trainingen;

e aansluiting bij het "KNGU" "Nevobo", Badminton Bond Nederland, Judobond en andere

-:)
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- overkoepelende organen:
f alle andere weltige middelen die voor het bereiken van het doel bevorderlrlk zr1n.DUUR

1' De vereniging is opgericht op tien augustus negentienhonderddrieënveertig en isaangegaan voor onbepaalde tr1d.2 Het verenigingsjaar roopt van éen Juti tot en met dertig juni daaraanvorgendLIDMAATSCHAP
Artikel4
1' De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van verdienste en rustende leden. waarin deze statuten wordt gesproken van leden of lid worduworden daaronder verstaan zowelde gewone leden als dé ereleden als de leden van verJienste als de rustende láoen tenzijhet tegendeet btqkt.
2 Gewone leden zrin 24, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel Sbepaalde.
3 Ereleden zijn z4 die, naast een bestuursfunctie, zich buitengewoon verdienstelijk hebbengemaakt jegens de vereniging of in het kadervan de doersteiling van de vereniging doordealgemene ledenvergadering daartoe zrln benoemd.4' Leden van verdienste zijn 

"itieu" 
leden (vrrlwilligers of betaalde krachten) die zich meer danverdienstehjk hebben gemaakt voor de verenigiig ---

5 Rustende leden zrjn zij-, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van eenjaarlijkse contributie van een ooóráe.atger"n" uárgáoàrrng vastgesterd bedrag en die arszodanig door het bestuur zljn toegelaten.
Artikel 5
1 ' Ars gewoon rid k".l.r:l worden toegeraten nadat men schrifterrjk een verzoekdienaangaande bij het bestuur heefiingediend. Het oe.irff beslist over de toelating. Bij niettoelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelatÍng besluiten.2' Ereleden worden op voorstel van het bestuur dJor d; ;Ë;r"n" u"rg"dering benoemd.3 Leden van verdienste worden op voorstel van het oesturliooor de algemene vergaderingbenoemd
4 Een lidmaatschap als gewoon lid kan worden omgezet in een lidmaatschap als rustend lid,na goedkeuring van het bestuur, op verzoek van het betreffende ridHet gewoon lidmaatschap wordt daarbrl beëindigd.5 Het lidmaatschap is persoonlrlk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door
^ erfopvolging te worden verkregen.6 De vereniging is bevoegd om ieden als lid aan of af te melden bry de landelijke en regionalesportorganisatie van die sport waarvoor men zich bij de vereniging heeft aangemeld; devereniging draagt daartoe zorg conform de voorschiiften van de betrokken organisatie. Deleden zrjn verplicht zich te ondlrwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van delandeltlke en regionale sportorganisaties waarvoor zr1 als lidzrln aangemeld. oe-verenigingis bevoegd om aan deze sportórganisaties atte gevËagàe in[chtingen omtrent de teden teverstrekken.

Artikel6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen ugo1""1 periode van ten hoogste een maano ingeval het lid br1 herhaling in strijd handelt met zrjn lidmaatschapsverptichtingen of doorhandelingen of gedraginggn nei belang u"n o" uereniging ; áiÀtig" mate heeft geschaad.Gedurende de periode oát een tio is gJscÀorst, kunne-n oË aan nlt tiomaatschap verbondenrechten niet worden uitgeoefend
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt

a door overlr.lden van het lid. ls een rechtspersoon lid van de vereniging, dan 
"inligt 

h;",lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;b door opzeggrng door het lid;c door opzegg,ng namens de vereniging;
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d door ontzeltrng
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden een maand voor het

nieuwe kalender kwartaal. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving en/of via een
langs elektronische weg toegezonden bericht, welke vóór de eerste van het nieuwe kwartaal
in het bezit van de ledenadministratie moet zijn lndien een opzegging niet tijdig heeft plaats
gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende kwartaá|, tenzij het
bestuur anders besluit of van het lid redellkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren

3 Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende kwartaal geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn
van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriÍtelijk tèlUn
aangemaand, op de eerste van het nieuwe kwartaal niet ten volle aan zr.1n geldelrlke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellr;k beeindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwl.ls van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).4. 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
onredeltlke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat hei bétrokken lid
ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is
bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan br.y de
algemene vergadering. Gedurende de beroepstermrln en hangende het berolp is het lid
geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten *oiden genomen
met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, bhlft desniettemin de kwartaal bldrage voor het gêneet door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. ln afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerllk
Wetboek kan een lid zich door opzegging van zrjn lidmaatschap niet onttrekken aan een
besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelrlke aard van de leden worden
verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde

GELDMIDDELEN
Artikel 8
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en de rustende

leden, uit entreegelden, uit sponsorgelden, uit eventuele verkrijgingán ingevolge
_ erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventueló anáere 1[oevaÍige; baten.2. leder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks wordt vasftesteld.
BESTUUR
Artikel 9
I ' Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld

door de algemene vergadering
2 De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vereniging

benoemd, met dien verstande dat de voorzitter door dó algemene vergaderinglan worden
benoemd buiten de leden. Het bestuur wijst uit zrln middeÀ een segretaris en éen
penningmeester aan
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.3 De algemene vergadering kan een bestuurslid scÉorsen of onlslaan rnOien z1 daartoe
termen aanwezig acht. krachtens een gemotiveerd besluit, zulks nadat aan het betreffende
bestuurslid de gèlegenheid is geboden-zich ter vergadering te verantwoorden. Voor een
besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste lwee/derde der geldig
uitgebrachte stemmen
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4. De bestuurders ztln bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermrjn van ten minste drie maanden.5. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster, De
aftredende is terstond herkiesbaar.

Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging.

Alle bestuurders gezamenlijk alsmede de voorzitter en de segretaris gezamenlrlk zijn
bevoegddevereniginginenbuitenrechtetevertegenwoordigen.

2. Het bestuur alsmede de voorzitter en de secretariJkunnen zich ter zake van hun
vertegenwoordigingsbevoegdheid als in lid 1 bedoeld door een schriftelijk gevolmachtigde
doen vertegenwoordigen, met dien verstande dat indien de penningmeéstàr wordt
gemachtigd te beschikken over bank- en girosaldizulks slechts mogelrlk is binnen in de
volmacht nauwkeurig omschreven grenzen.

3 Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren,
huren of verhuren van onroerende goederen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelrlk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of
zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de
goedkeuring van de algemene vergadering

ALGEMENE VERGADERI NGEN
Artikel '11

l Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
fiaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergádering ziin iáarversiag uit en
doet' onder overlegging van de nodige beschelden, rekening en verantwoording van zijn in
het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

2. De algemene vergadering benoemt jaarll.lks, doch uiterlrlk dertig dagen vóór dejaarvergadering, een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording ouei het
lopende casu quo laatst verstreken boekjaar. De commiisie brengt ter jaarv"ergadering
verslag uit van haar bevindingen.
Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door
een deskundige doen bijstaan.

3 Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der verenrging te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4 Goedkeuring door de algemene vergadering uan het.iaaruerslag en de rekening en

-verantwoordingstrekthetbestuurtotdécharge5' lndien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene vergadering een andere commissie bestaande uit tenminste árie ieden, welke een
nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde.
bevoegdheden als de eerder benoemàe commissie. Binnén een maand na de benoeming
brengt zt1 aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan degoedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die máatregelen welke doorhaar in het belang van de vereniging nodig geacht wórden.

Artikel 12
1' De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming

van een termtln van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te
1e1den schriftelijke mededeling en/of via een iangJelektronische weg toegezonden bericht(of door een advertentie in tenminste één ter ptaatse waar de vereniging gévestigd is veelgelezen dag of weekblad. of door een mededeling op het in het vereniginlsgeoo-uw
aanwezige mededel ingenbord)

2' Behalve de in artikel 1 1 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen wordengehouden zo dikwijls het bestuur zulks wensehlkácht, alsm-ede zo dikwijls zulks schriftelijkmet opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanigaantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen in de
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algemene vergadering. indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3 Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
ener algemene vergadering op een termijn van ntet langer dan vier weken.
lndien aan het vezoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur
werd ontvangen geen gevolg wordt opgegeven, zullen de verzoekers zelf tot die
bleenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen
bijeenroept

Artikel '13

1 Alle leden - genoemd in artikel 4 lid 1 - hebben toegang tot de algemene vergadering en de
leden boven de leeftijd van zestien jaar hebben daar ieder één stem. leder lid is bevoegd
zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.

2 Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, z1n echtgenoot of een van zijn bloed- of
aanverwanten in de rechte lijn betreffen

3 Een eenstemmig besluitvan alle leden, ook al zqndeze niet in een vergadering btleen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het
notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene
vergadering

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriÍtelijk. Het aannemen van
voorstellen b11 acclamatie is mogelrlk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen Bij staking van stemmen
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hr1 gekozen, die
de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. lndien niemand
die meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de
personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is ht1

gekozen, die br1 de tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich
heeft verenigd. lndien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder
stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in

aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is

beslissend. lndien 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 oorspronkeltjke stemming niet hoofdelrjk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt

Artikel '14

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bq zijn aÍwezigheid of ontstentenis zal
een der andere bestuursleden als leider der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door
de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden

STATUTENWIJZIGING
Artikel 15
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld
De termijn voor oproeping tot een zodanig vergadering moet tenminste veertien dagen
bedragen

2. Zr1, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorsteltot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste v1f dagen vóór de dag der vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wr.lziging(en) woordelrlk is (zUn)
opgenomen. op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag. waarop de vergadering werd gehouden

3. Tot wtlziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering,
waar tenminste drieivierde deel van de leden der verenging aanwezig of vertegenwoordigd

_4_
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is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
4 Br1 gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of

vertegenwoordigde leden tot statutenwijziging worden besloten op een volgende, eventueel
diezelfde avond, te houden vergadering met een meerderheid van twee/derde van het

aantal uitgebrachte stemmen
Artikel 16

1. De statutenwijziging treedt niet; in werking dan nadat daarvan een notariële akte is

2. 3Xt;iffir:ers zijn verpticht een authentiek afschrift van de wrlziging en de gewijzigde
statuten neder te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van
Koophandel

Artikel '17

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van geltlke beperking.
ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 18
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt de

vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen met
ten minste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering
waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Artikel 15 lid 1

en 4 is overeenkomstig van toepassing.
2. lndien brl een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars ztjn aangewezen,

geschiedt de vereffening door het bestuur.
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene vergadering te

bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der vereniging overeenstemmen.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar

vermogen nodig is
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover
mogelijk van kracht. ln stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten
aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie"

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 19
1 De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het

lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoeÍening van het
stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de
leden der vereniging,

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of die in
strld zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwtlking door de wet of
de statuten wordt toegestaan

De verschenen persoon is mij, notaris. bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Molenwaard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen pr4s te stellen en tijdig voor het verlijden
van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en te zrln gewezen op de gevolgen die voor partryen uit de akte voortvloeien.
Onmiddelltjk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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