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STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

HMA1181893 

d.d. 5 november 2012  

nr. 

 

 

 

Heden, vijf november tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Herman 
Joseph Maria Erwin Mathijsen, notaris te Venray: 

1. de heer Hendrikus Gerard Jan de Jong, paspoortnummer NP5PC00R3, 

afgegeven te Horst aan de Maas op tien oktober tweeduizend acht (10-10-

2008), geboren te Zutphen op eenendertig augustus negentienhonderd 

tweeënvijftig (31-08-1952), wonende Meerlosebaan 12, 5971 NW 

Grubbenvorst, gemeente Horst aan de Maas, gehuwd; 

2. de heer Hendrik van Konijnenburg, paspoortnummer NM49JH0K8, 

afgegeven te Sint Anthonis op acht juli tweeduizend tien (08-07-2010), geboren 

te Utrecht op zestien april negentienhonderd zevenenveertig (16-04-1947), 

wonende Pastoor van der Vaartweg 5, 5846 AK Ledeacker, gemeente Sint 

Anthonis, gehuwd. 

HOEDANIGHEID 

De comparanten verklaren  ten deze te handelen voor en namens de vereniging 

Golf- en Countryclub "Geijsteren", hierna te noemen: "de vereniging", gevestigd 

te Geijsteren, gemeente Meerlo-Wanssum, kantooradres: Het Spekt 2, 5862 AZ 

Geijsteren. 

Inleiding 
- De vereniging is opgericht op eenentwintig september negentienhonderd 

vierenzeventig. 

- De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op een september tweeduizend 

vier (01-09-2004) verleden voor notaris mr. R.J.H.M. Simons te Venlo. 

- De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister te Roermond onder 

nummer 40164050. 
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- Ingevolge artikel 15 lid 7 van de statuten wordt de vereniging rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de voorzitter en secretaris van het bestuur tezamen. 

 De comparanten zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur en 

kunnen mitsdien de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigen. 

- Op grond van artikel 22 van de statuten behoeft een besluit tot 

statutenwijziging ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin tenminste twee/derde van de gewone leden tegenwoordig 

of vertegenwoordigd is. Is niet tenminste twee/derde van de gewone leden 

tegenwoordig of vertegenwoordigd, 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 tegenwoordige of vertegenwoordigde gewone leden, kan worden 

besloten mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen. Op vijf en twintig juni tweeduizend twaalf (25-06-2012) 

is een algemene ledenvergadering gehouden waarin het voorstel tot 

statutenwijziging was geagendeerd. Omdat in die vergadering niet twee/derde 

van de leden aanwezig waren is een tweede vergadering bijeengeroepen op 

zestien juli tweeduizend twaalf (16-07-2012).   Bij besluit van de algemene 

ledenvergadering van zestien juli tweeduizend twaalf (16-07-2012), is met 

algemene stemmen besloten de tekst van de statuten geheel te wijzigen. Het 

vorenstaande blijkt uit de notulen van de vergaderingen van vijf en twintig juni 

tweeduizend twaalf (25-06-2012) en zestien juli tweeduizend twaalf (16-07-

2012) die aan deze akte zullen worden gehecht. 

 De tekst van het wijzigingsvoorstel is conform artikel 22 lid 2 van de statuten 

van de vereniging vooraf ter kennis van de leden gebracht. 

STATUTENWIJZIGING 
Ter uitvoering van gemeld besluit tot wijziging van de statuten, verklaarden de 

comparanten, handelend als gemeld, bij deze de tekst van de statuten geheel 

gewijzigd vast te stellen als volgt: 

BEGRIPPEN 

Artikel 1 

In de statuten van deze vereniging wordt verstaan onder:  
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a. Algemene Ledenvergadering: het orgaan dat gevormd wordt door de gewone 

leden van deze vereniging dan wel de bijeenkomst van de gewone leden van 

deze vereniging. 

b. Bestuur: het bestuur van deze vereniging. 

c. Commissie van Beroep: de commissie van beroep van deze vereniging. 

d. Stichting: Stichting Openluchtrecreatie Noord-Limburg, gevestigd te Venlo. 

e. Stichtingsbestuur: het bestuur van de Stichting Openluchtrecreatie Noord-

Limburg te Venlo  

f. Vereniging: Golf- en Countryclub “Geijsteren”, gevestigd te Geijsteren 

(Gemeente Venray).  

NAAM EN ZETEL 

Artikel 2 

1.  De Vereniging draagt de naam: Golf- en Countryclub ”Geijsteren". 

2.  De Vereniging heeft haar zetel in Geijsteren (Gemeente Venray) 

DUUR 

Artikel 3. 

De Vereniging die is opgericht op éénentwintig september negentienhonderd 

vierenzeventig, is aangegaan voor onbepaalde tijd. 

DOEL. 

Artikel 4. 

1.  De Vereniging heeft ten doel de beoefening van de golfsport. 

2.  De Vereniging tracht dit doel te bereiken door: 

 - het exploiteren en onderhouden van golfterreinen en de hiervoor 

noodzakelijke opstallen, installaties en apparatuur; 

 - het zijn van lid van de Nederlandse Golf Federatie;  

 - het organiseren van wedstrijden voor haar leden, zowel binnen als buiten 

verband van de Nederlandse Golf Federatie; 

 - het bevorderen van het gezellige verkeer onder haar leden en gasten; en 

alle andere aktiviteiten, die dienstig zijn om het doel te bereiken, met 

inbegrip van andere sportieve en culturele aktiviteiten. 

LEDEN. 

Artikel 5 
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1. De Vereniging kent gewone leden, jeugdleden, buitenleden, countryleden en 

bijzondere leden. 

2. Gewone leden zijn: 

 a. (i) houders van een certificaat van de Stichting,  

  (ii) zijn/haar echtgeno(o)t(e) of duurzaam samenwonende partner en/of  

  (iii) zijn/haar gezinsleden die de leeftijd van dertig jaar nog niet hebben 

bereikt doch ouder zijn dan twintig jaar, die zich als lid hebben aangemeld 

en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten; 

 b. natuurlijke personen die, nadat zij zijn aangewezen door een 

rechtspersoon, welke houder is van een certificaat van de Stichting en door 

de Stichting zijn geaccepteerd, zich als lid hebben aangemeld en als 

zodanig door het Bestuur zijn toegelaten; 

 c. houders van een deelnemersbewijs van de Stichting, die zich als lid 

hebben aangemeld en als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten; 

 d. natuurlijke personen, ouder dan twintig jaar en jonger dan dertig jaar, die 

zich als lid hebben aangemeld en als zodanig door het Bestuur zijn 

toegelaten. 

3.    Jeugdleden zijn natuurlijke personen die:  

 (i) de leeftijd van éénentwintig jaar nog niet hebben bereikt doch ouder zijn dan 

zes jaar,  

 (ii) zich als jeugdlid hebben aangemeld en  

 (iii) die als zodanig door het Bestuur zijn toegelaten. 

4.  Buitenleden zijn gewone leden die: 

 (i) lid zijn van een andere bij de Nederlandse Golf Federatie aangesloten 

golfclub,  

 (ii) wier woonplaats meer dan veertig kilometer verwijderd is van de gemeente 

Venray en  

 (iii) zich als buitenlid hebben aangemeld en als zodanig door het Bestuur zijn 

geaccepteerd. 

5.    Countryleden zijn zij, die deelnemen aan de activiteiten van de vereniging met 

uitzondering  van de golfsport. 
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6. Bijzondere leden zijn zij die een in het Huishoudelijk reglement omschreven van 

de  gewone leden afwijkend speelrecht en/of onder daarvan afwijkende 

voorwaarden hebben verkregen. Toelating van deze leden behoeft 

toestemming van de Stichting. 

7.    Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de gewone 

leden, de jeugdleden, de buitenleden, de countryleden en de bijzondere leden 

zijn opgenomen. Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een 

Algemene Vergadering door middel van communicatie langs electronische weg 

wordt het adres dat door het lid voor dit doel bekend is gemaakt in het hiervoor 

bedoelde register opgenomen. Het Bestuur kan voor een of meer categorieën 

leden afzonderlijke registers aanhouden. 

8.  Jeugdleden, buitenleden, countryleden en bijzondere leden zijn geen leden in 

de zin der wet en hebben derhalve geen stemrecht. Zij hebben slechts de 

rechten en verplichtingen die welke hun bij of krachtens de statuten of het 

Huishoudelijk Reglement zijn toegekend casu quo opgelegd. 

TOELATING. 

Artikel 6. 

Het Bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, jeugdleden, buitenleden, 

countryleden en bijzondere leden, met inachtneming van het in artikel 5 bepaalde. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP VAN GEWONE LEDEN 

Artikel 7. 

1.  Het lidmaatschap eindigt: 

 a.  door de dood van het lid; 

 b.  door opzegging door het lid; 

 c.  door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten 

gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de Vereniging 

niet nakomt, waaronder begrepen het niet betalen van de 

contributierekening binnen 3 maanden na haar datering, alsook wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap 

te laten voortduren; 
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 d.  door ontzetting door de Vereniging. Deze kan alleen worden uitgesproken 

wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der 

Vereniging handelt, of de  

 Vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

2.  Opzegging door de Vereniging geschiedt door het bestuur. 

3.   Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het 

einde van het verenigingsjaar en wel schriftelijk via brief, fax of e-mail, die door 

de Vereniging uiterlijk op dertig november van het vorenbedoelde 

verenigingsjaar dient te zijn ontvangen. 

 Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de 

Vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

4.    Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 

waartegen was opgezegd. 

5.    Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit 

waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te 

zijnen opzichte uit te sluiten. 

6.    Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. 

7.    Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging en van 

een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een 

maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de 

Commissie van Beroep. 

       De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het 

besluit met opgave van redenen en met vermelding van de datum waarop het 

besluit is genomen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid geschorst. 

8.    Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft 

desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. 

9.    Een lid, dat uit het lidmaatschap is ontzet, zal gedurende tien jaren na 

dagtekening van het besluit tot ontzetting niet meer in aanmerking komen voor 

enige vorm van lidmaatschap. 
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SCHORSING VAN GEWONE LEDEN. 

Artikel 8. 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen in de gevallen in artikel 7 lid 1 sub c 

en d omschreven. 

2. Het geschorste lid staat binnen een maand na de ontvangst van de 

kennisgeving van het besluit tot schorsing beroep open op de Commissie van 

Beroep.  

 De betrokkene wordt daartoe ten spoedigste bij aangetekend schrijven van het 

besluit tot schorsing met opgave van redenen en met vermelding van de datum 

waarop het besluit is genomen in kennis gesteld. 

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN JEUGDLEDEN, 

BUITENLEDEN, COUNTRYLEDEN EN BIJZONDERE LEDEN-SCHORSING. 

Artikel 9  

1. De rechten en verplichtingen van een jeugdlid, van een buitenlid, van een 

countrylid en van een bijzonder lid kunnen te allen tijde zowel door de 

Vereniging als door het lid worden beëindigd, behoudens dat de bijdrage 

(contributie) en entreegeld over het lopende verenigingsjaar voor het geheel 

blijft verschuldigd. 

2. Het hiervoor in artikel 8 ten aanzien van schorsing bepaalde is op het jeugdlid, 

het buitenlid, het countrylid en het bijzonder lid van overeenkomstige 

toepassing.  

3. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.  

JAARLIJKSE BIJDRAGEN. 

Artikel 10 

1. De gewone leden, jeugdleden, buitenleden, countryleden en bijzondere leden 

zijn gehouden tot het betalen van een entreegeld en van een jaarlijkse 

bijdrage(contributie), die door de Algemene Ledenvergadering zullen worden 

vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die 

verschillende bijdrage(n)/entreegeld betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 
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3. Besluiten als hiervoor in dit artikel vermeld behoeven de goedkeuring van de 

Stichting. 

OPSCHORTING RECHTEN VAN GEWONE LEDEN, JEUGDLEDEN, 

BUITENLEDEN, COUNTRYLEDEN EN BIJZONDERE LEDEN 

Artikel 11 

De gewone leden, jeugdleden, buitenleden, countryleden en bijzondere leden 

hebben geen recht van toegang tot het clubhuis en/of de terreinen, indien zij het 

entreegeld en/of de bijdrage voor het betreffende verenigingsjaar nog niet hebben 

betaald binnen 3 maanden na datum van de contributierekening. 

BESTUUR. 

Artikel 12. 

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste vijf personen, die 

door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De benoeming 

geschiedt uit de gewone leden. 

2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden door de Algemene 

Ledenvergadering in functie gekozen.  

 Hun benoeming geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens 

het bepaalde in lid 4 van dit artikel.  

 Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel het Bestuur als vijftig of 

meer gewone leden bevoegd. Hij/Zij die een bindende voordracht 

opmaakt/opmaken als in dit lid 2 bedoeld, dien(t)(en) de voordracht uiterlijk 

twee weken vóór de Algemene Ledenvergadering voor welke de benoeming 

van de voorzitter, secretaris en/of penningmeester is geagendeerd, ter 

goedkeuring aan het Stichtingsbestuur te hebben voorgelegd.  

3. De voordracht van het Bestuur wordt bij de oproeping voor de Algemene 

Ledenvergadering medegedeeld, waarbij tevens zal worden aangegeven of de 

voordracht door het Stichtingsbestuur is goedgekeurd. Een voordracht 

opgemaakt door vijftig of meer gewone leden moet uiterlijk zeven dagen vóór 

de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris worden ingediend 

onder bijvoeging van: 

 (i) een verklaring van de voorgedragen persoon, waaruit blijkt dat deze zijn/haar 

kandidaatstelling aanvaardt en  
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 (ii) een goedkeurende verklaring van het Stichtingsbestuur omtrent de 

betreffende voordracht indien een dergelijke verklaring is afgegeven.  

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 

ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de 

Algemene Ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste 

twee derden van de gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

5. Is er geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering 

overeenkomstig het voorafgaande lid van dit artikel de opgemaakte voordracht 

het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de 

keus. 

6. In het geval een persoon tot voorzitter, secretaris of penningmeester is 

benoemd (i) uit een voordracht ten aanzien waarvan het Stichtingsbestuur niet 

vooraf zijn goedkeurende verklaring heeft afgegeven dan wel (ii) buiten een 

bindende voordracht, kan zijn/haar benoeming nadien ter goedkeuring aan het 

Stichtingsbestuur worden voorgelegd. 

 Het ontbreken van de goedkeurende verklaring van het Stichtingsbestuur staat 

de rechtsgeldige benoeming van een persoon tot voorzitter, secretaris of 

penningmeester niet in de weg.  

7. De benoeming van de overige bestuursleden geschiedt eveneens uit een of 

meer bindende voordrachten. 

 Het hiervoor in de leden 2 tot en met 6 van dit artikel bepaalde is ten aanzien 

van deze benoemingen van overeenkomstige toepassing met uitzondering 

echter, van:  

 (i) Al het geen is bepaald met betrekking tot de goedkeurende verklaring van 

het Stichtingsbestuur; en 

 (ii) de quorum-eis die is opgenomen in lid 4 van dit artikel.  

EINDE BETUURSLIDMAATSCHAP-PERIODIEK LIDMAATSCHAP-SCHORSING. 

Artikel 13. 

1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden 

ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 

wordt door een besluit van ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 
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2. De voorzitter van het Bestuur heeft zitting voor een periode van twee jaar terwijl 

de overige leden van het Bestuur zitting hebben voor een periode van drie jaar.  

 Een lid is ten hoogste één maal herbenoembaar.  

 Het Bestuur maakt een rooster van aftreden op. Wie in een tussentijdse 

vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

3.  Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Vereniging; 

 b. door bedanken; 

 c. door aftreden conform het rooster van aftreden. 

BESTUURSFUNCTIES-BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. 

Artikel 14. 

1.  Behoudens de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester worden de 

bestuursfuncties door het Bestuur aangewezen. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 

ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het 

oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een 

besluit niet beslissend. 

3.  Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste de 

helft van de zitting hebbende bestuursleden aanwezig is, zulks echter 

onverminderd het bepaalde in artikel 15 lid 2. 

4.   Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits met algemene 

stemmen. Van het besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, 

hetgeen door de voorzitter en secretaris wordt ondertekend en bij de notulen 

wordt gevoegd. 

5. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de 

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

BESTUURSTAAK-VERTEGENWOORDIGING. 

Artikel 15. 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 
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2. In zeer dringende en spoedeisende gevallen zijn de voorzitter, secretaris en 

penningmeester gezamenlijk bevoegd besluiten te nemen. 

3. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur 

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk uiterlijk binnen zes weken 

een Algemene Ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 

plaats of open plaatsen aan de orde komt. 

4. Het bestuur is bevoegd commissies in te stellen of personen te benoemen, die 

onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uitvoeren. 

5. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering, 

bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 

bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, 

zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 

van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

tegen derden beroep worden gedaan. 

6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de Algemene 

Ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van verbintenissen die niet 

door een overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 3 goedgekeurde 

begroting worden gedekt. 

 In dringende gevallen mag het Bestuur die verbintenissen aangaan zonder 

deze dekking of goedkeuring onder gehoudenheid zich achteraf te 

verantwoorden.  

 Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen 

beroep worden gedaan.  

7. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde vertegenwoordigt het 

Bestuur de Vereniging in en buiten rechte. 

 De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan: 

 a.  hetzij de voorzitter en de secretaris tezamen; 

 b.  hetzij de voorzitter en de penningmeester tezamen; 

 c.  hetzij secretaris en de penningmeester tezamen. 

JAARVERSLAG-REKENING EN VERANTWOORDING, BEGROTING, MIDDELEN. 

Artikel 16. 
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1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december. 

2. 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. 

3.    Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering binnen zes maanden 

na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door 

de Algemene Ledenvergadering, 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 vergadering over. 

Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in 

rechte vorderen, dat zij deze verplichtingen nakomen.  

 De balans en de staat van baten en lasten dienen vergezeld te gaan van een 

rapport van een registeraccountant of een accountant-administratie-consulent. 

 Jaarlijks voor vijftien november stelt het Bestuur een begroting op. De begroting 

behoeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. 

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 en 3 van dit artikel, 

zeven jaren lang te bewaren. 

5.    De middelen van de Vereniging bestaan uit: 

 a.  de bijdragen in artikel 10 vermeld; 

 b.  revenuen van eigendommen en bezittingen; 

 c.  giften, erfstellingen, legaten en donaties; 

 d.  alle andere baten. 

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN. 

Artikel 17. 

1. Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de Vereniging alle 

bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn 

overgedragen. 

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

Algemene Ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen onder 

meer aan de orde: 

 a.  het jaarverslag en de balans en staat van baten en lasten bedoeld in artikel 

16 met  het rapport van de aldaar bedoelde deskundige; 
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 b.  voorzieningen in eventuele vacatures; 

 c.  voorstellen van het Bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping van 

de vergadering. 

3. Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het 

Bestuur dit wenselijk oordeelt.  

4. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal 

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van vijftig stemmen in de Algemene 

Ledenvergadering of zo dit een lager aantal is van ten minste één tiende 

gedeelte der stemmen in de Algemene Ledenvergadering, verplicht tot het 

bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering op een termijn van niet 

langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek 

binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf 

tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij 

advertentie in tenminste een ter plaatse waar de Vereniging gevestigd is veel 

gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden 

belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van de 

notulen.  

TOEGANG EN STEMRECHT. 

Artikel 18. 

1. De gewone leden hebben toegang tot de algemene vergadering van de 

Vereniging. Geen toegang hebben geschorste gewone leden en geschorste 

bestuursleden. 

2.  Jeugdleden, buitenleden, countryleden en bijzondere leden hebben toegang tot 

de Algemene Ledenvergadering, zolang deze vergadering niet anders beslist, 

doch hebben daar geen stemrecht. Deze leden hebben geen toegang tot de 

Algemene Ledenvergadering indien zij zijn geschorst. 

3. Over toelating van andere dan de in leden 1 en 2 bedoelde personen beslist de 

Algemene Ledenvergadering. 

4. Ieder gewoon lid van de Vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 

5. Een stemgerechtigd lid kan zich ter vergadering door een mede-stemgerechtigd 

lid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling 

van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een stemgerechtigd lid 



blad 14. 

 

kan daarbij slechts voor één mede-stemgerechtigd lid als gevolmachtigde 

optreden. 

VOORZITTERSCHAP-NOTULEN. 

Artikel 19. 

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden tenzij de situatie zich voordoet als 

omschreven in artikel 17 lid 4, laatste zin, geleid door de voorzitter van de 

Vereniging of zijn plaatsvervanger.  

 Ontbreken de voorzitter of diens plaatsvervanger, dan treedt één der andere 

bestuursleden door het Bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op 

deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering 

daarin zelve. 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die 

door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de 

vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het 

verhandelde doen opmaken. 

 De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis gebracht 

van de  gewone leden, en – tenzij het Bestuur anders beslist – van de 

jeugdleden, buitenleden, countryleden en de bijzondere leden. 

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 20 

1. Het ter Algemene Ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat 

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor 

de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. 

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het  eerste lid bedoeld 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 
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3.   Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten van 

de Algemene Ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. 

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende 

voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.  

 Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden 

herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

 Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) 

wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande 

stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij deze 

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 stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het 

lot wie van beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 

personen, dan is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming 

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. 

Artikel 21. 

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur. 

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de gewone leden, 

jeugdleden, buitenleden, countryleden en bijzondere leden volgens het 
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ledenregister/de ledenregisters bedoeld in artikel 5. De Bijeenroeping kan als 

een lid hiermee instemt ook plaatsvinden door een langs electronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het 

lid voor dit doel is bekend gemaakt.  De termijn van oproeping  bedraagt 

tenminste veertien dagen. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd 

het bepaalde in artikel 22. 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 22. 

1. In de statuten van de Vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen 

met mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zullen worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van 

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven 

dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte 

plaats voor leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de 

vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor 

bedoeld, toegezonden aan de leden die het secretariaat van de vereniging 

daartoe hebben verzocht. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derden van 

de gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet ten minste twee 

derden van de gewone leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, 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 tegenwoordige of vertegenwoordigde 

gewone leden, kan worden besloten mits met een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande toestemming van de 

Stichting.  
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5. 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 23. 

1. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene   

Ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande 

artikel is van  overeenkomstige toepassing. 

2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de Stichting. 

COMMISSIE VAN BEROEP 

Artikel 24. 

1. De Commissie van Beroep bestaat uit drie vaste leden en twee 

plaatsvervangende leden.  

 Zowel de vaste als de plaatsvervangende leden worden uit de gewone leden 

benoemd door de Algemene Ledenvergadering. 

 Zij worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn ten hoogste één 

maal herbenoembaar. De Commissie van Beroep maakt een rooster van 

aftreden op. 

 Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in. 

2.  De Algemene Ledenvergadering is te allen tijde bevoegd leden van de 

Commissie van Beroep te schorsen en te ontslaan. 

 Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot 

ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

3.  De voorzitter en de secretaris van de Commissie van Beroep worden door de 

vaste leden van deze commissie uit hun midden gekozen. 

4.  Indien een vast lid van de Commissie van Beroep door ziekte, afwezigheid of 

anderszins zijn functie niet kan uitoefenen, bepalen de andere vaste leden van 

de commissie wie van de plaatsvervangende leden in diens plaats zal optreden. 

Gelijk recht hebben de overige vaste leden van de Commissie van Beroep, 

indien zij van oordeel zijn, dat een lid van de commissie in een concreet geval 

in een controversiële situatie terecht kan komen.  
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5.  Het lidmaatschap van het Bestuur of van het Stichtingsbestuur is onverenigbaar 

met het lidmaatschap van de Commissie van Beroep. 

 Het lidmaatschap van de Commissie van Beroep en het lidmaatschap van een 

andere commissie is niet onverenigbaar, maar dient zoveel mogelijk te worden 

vermeden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

Artikel 25. 

1. De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met statuten. 

3. Het huishoudelijk reglement behoeft alvorens te worden vastgesteld de 

voorafgaande goedkeuring van de Stichting. 

GEREGISTREERD PARTNERSCHAP 

Waar in deze akte een ongehuwde staat van een comparant, betrokkene of partij 

wordt aangeduid, geldt dat geen sprake is van een geregistreerd partnerschap. 

SLOT 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparanten is door 

mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde 

documenten vastgesteld. 

Deze akte is in minuut verleden te Venray op de datum vermeld in de aanhef. De 

zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. 

Vervolgens hebben de comparanten verklaard daarvan tijdig voor het verlijden 

kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten en mij, 

notaris, ondertekend.  
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