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AKTE NOTARIS VAN MOURIK, 2023

Voorbereid door mr. Max Beissel

Dossier 2022.13643.0 1/MAX

WIJZIGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING
(Atletiekvereniging Hollandia)

Aantal bijlagen gehecht

aan de originele akte: 3

Vandaag, tien januari tweeduizend driedntwintig (10-01-2023),

verschijnt voor mij, mr. Roland Harco Yvo van Mourik, notaris te Nijmegen:------------------
1. Verschiinende oersoon: de comoarant

Esther Elisabeth Maria Croes, hierbij woonplaats kiezend op haar kantooradres 6511---

NN Nijmegen, Oranjesingel4L, geboren te Nijmegen op negen september

negentienhonderdzeventig (09-09-1970), werkzaam ten kantore van mij, notaris.------

2, Hoedanioheid verschiinende oersoon; de partii bii de akte
De comparant handelt als schriftelijk gevolmachtigde van: --------
Hendrik Pieter Wijbenga, wonende Emmalaan L, L687 BB Wognum, geboren te Hoorn -

op drie februari negentienhonderdzesenvijftig (03-02-L956), ongehuwd en niet als-----
partner geregistreerd, ----------
die bij het verlenen van de volmacht handelde als bestuurder (zelfstandig bevoegd ----

deze akte te doen verlijden op grond van artikel 2Llid4 sub b van de statuten) en ----

mede ter uitvoering van een besluit van de algemene vergadering zoals hierna

vermeld van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Atletiekvereniqino Hollandia, gezeteld te Hoorn (Noord-Holland), kantoorhoudend-----

Blauwe Berg 2, 1625 NT Hoorn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ---

Koophandel onder nummer 40624980 (RSIN nummer 815934841)

deze rechtspersoon hierna ook te noemen: de Vereniqing

Volmachtverlening
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit 66n (1) ----

aan deze akte gehecht stuk (Biilaoe 1)

3. Vooraf
De Vereniging verklaart als volgt
3.1. In de oprichtingsvergadering van de Vereniging gehouden op twee april --------

negentienhonderdtachtig (O2-04-t980) werd besloten tot oprichting van de ----
Vereniging en vaststelling van de statuten.

3.2. De statuten werden opgenomen in een notari€le akte verleden op tien juni-----
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negentienhonderdtachtig (10-06-1980) verleden voor mr. N.J. van Duin, -------
destijds notaris te Hoorn.

3.3. De statuten werden daarna niet gewijzigd.-----------
3.4. 3.4.1. In de algemene vergadering van de Vereniging gehouden op 66n -----

december tweeduizend tweedntwintig (01-12-2022) werd besloten ---
tot wijziging van de statuten;

3.4.2 de vergadering werd overeenkomstig de statutaire voorschriften ------
(artikel 16 en 21) bijeengeroepen en het besluit werd-------
overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel 17 en 2L)
genomen; deze vergadering betrof een tweede vergadering in---------
verband met het bepaalde in artikel 2Ilid3 sub a van de statuten----
aangezien er in de eerste vergadering, gehouden op vijftien
novem ber tweedu izend tweedntwintis ( 1 5- 1 1 -2 022), w aartoe -- ----- --
overeenkomstig de statutaire voorschriften (artikel t7 en 2L) werd ---
bijeengeroepen en waarin de statutenwijziging was geagendeerd, -----
niet voldaan werd aan het quorum om tot statutenwijziging te
kunnen besluiten;--
het besluit blijkt uit hetverslag van de algemene vergadering; een ---
uittreksel uit de notulen is aan deze akte gehecht (Biilaoe 2); --------
de op grond van artikel 21 lid 3 onder b van de statuten vereiste -----
goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie voor het ---
wijzigen van de statuten blijkt uit een verklaring van vijf december---
tweeduizend tweedntwintig (05-12-2022), welke aan deze akte is-----
gehecht (Biilaoe 3);

3.4.5. ter uitvoering van het besluit worden de statuten bij deze gewijzigd --
en luiden zij voortaan als volgt

Definities
Artikel 1 -----------
In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:
- Vereniging: Atletiekvereniging Hollandia;
- Algemene Vergadering: de algemene ledenvergadering van de Vereniging

Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;
Atletiekunie: Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie; -------

- N.T.B.: Nederlandse Triathlon Bond;
- leden: de leden van de Vereniging die voldoen aan de kwaliteitseisen die zijn gesteld --

in artikel 4 van de statuten;---
- schriftelijk: bij brief of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar

communicatiemiddel wordt overgebracht, waaronder begrepen social media, mits aan -

de secretaris het communicatiemiddel (het adres/account) kenbaar is gemaakt indien -

3.4.3

3.4.4

4. Statuten

dit persoonlijk is;
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interne media: de gebruikelijke voor alle leden toegankelijke communicatiekanalen ----

waarmee binnen de Vereniging door organen van de Vereniging wordt-------
gecommuniceerd met de leden en vice versa en waarmee de leden onderling kunnen --

communiceren, zoals een clubblad, een website of een mobiele applicatie;

ontstentenis: de situatie waarin een of meervan de bestuurdersvan de vereniging ----

niet meer in functie is als gevolg van aftreden, ontslag, of overlijden;------------
belet: de situatie waarin een bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan of wil uitvoeren --

door bijvoorbeeld ziekte, onbereikbaarheid of schorsing. Een direct of indirect

persoonlijk of tegenstrijdig belang valt niet onder belet. De beletregeling van -----------
plaatsvervanging treedt dan niet in werking;

- demissionair: de situatie zoals omschreven in artikel 9leden 10, 11en 12

- tegenstrijdig belang: de situatie waarin een bestuurder of een lid van een orgaan of ---

een lid van een commissie door een direct of indirect persoonlijk belang of door zijn ---

betrokkenheid bij een ander belang dat niet parallel loopt met het belang van de

vereniging en de met haar verbonden onderneming of organisatie, niet in staat moet --

worden geacht het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming -

of organisatie integer en onbevooroordeeld te bewaken op een wijze die van een

integer en onbevooroordeeld bestuurder of lid van het orgaan of lid van de commissie -

mag worden verwacht.
Naam, zetel en oprichtingsdatum ----
Artikel 2----------'
1. De Vereniging is genaamd Atletiekverenioino Hollandia, hierna ook te noemen: de -

Vereniging.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hoorn

3. De Vereniging is opgericht op twee april negentienhonderdtachtig (02-04-1980) te-----
Hoorn

Doel -------
Artikel 3 -----------
1. De Vereniging heeft ten doel het (doen) beoefenen van de atletiek- en de loopsport in-

welke verschijningsvormen dan ook. --------
2. De Vereniging tracht dit doel onder meerte bereiken door lid te zijn van de-----

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, verder te noemen Atletiekunie, en binnen het---
verband van de Atletiekunie het faciliteren en organiseren van en het laten

deelnemen aan trainingen, wedstrijden, evenementen, opleidingen en andere

activiteiten.
3. De Vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.---
Lidmaatschap ----------
Artikef 4 -----------
1. a. Leden kunnen uitsluitend natuurlijke personen zijn.

b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de --------

Iekkel
ma\

Atletiekunie en/of de N.T.B. kunnen lid zijn van de Vereniging.



4

2.a
b

Leden worden op schriftelijk verzoek toegelaten door het Bestuur.
Het Bestuur is verplicht onmiddellijk het lidmaatschap van de Atletiekunie aan te -
vragen voor een ieder, die in de Vereniging actief de sport beoefent, enige --------
functie bekleedt of anderszins lid is van de Vereniging

c. Het lidmaatschap van de Vereniging wordt overeenkomstig artikel 7 lid 6 door ----
het Bestuur onmiddellijk beeindigd indien het lid niet tot het lidmaatschap van de-
Atletiekunie wordt toegelaten, of wanneer de Atletiekunie het lidmaatschap heeft -
beeindigd

d. Leden van de Atletiekunie zijn collectief verzekerd voor de gevolgen van -----------
wettelijke aansprakelijkheid en voor ongevallen, beide in het kader van de---------
sportbeoefening. -------

e. Het Bestuur van de Atletiekunie is bevoegd te controleren of aan het onder 2.b----
bepaalde is voldaan.-

3. Ingeval van niet-toelating door het Bestuur kan op verzoek van de betrokkene de------
eerstvolgende Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten, dit met
inachtneming van het in lid 1 en lid 2 bepaalde.--

4. Op voorstel van het Bestuur kan de Algemene Vergadering een lid wegens zijn ---------
bijzondere verdiensten voor de Vereniging tot'erelid' benoemen.
5. -------Het Bestuur houdt met inachtneming van de privacywetgeving een register bij
waarin de namen, adressen en geboortedata alsmede (indien mogelijk) een ------------
telefoonnummer en persoonlijk emailadres van de leden zijn opgenomen, een en-------
ander op een door de Atletiekunie aan te geven wijze

Rechten en verplichtingen
Artikel 5 -----------
1. De leden zijn gehouden: --------

a. de statuten en reglementen van de Vereniging, alsmede de besluiten van het------
Bestuur, van de Algemene Vergadering of van een ander orgaan van de------------
Vereniging na te leven;

b. de statuten en reglementen van de Atletiekunie, de besluiten van een orgaan van
de Atletiekunie, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen van---
zowel de wereldatletiekbond genaamd World Athletics, de Europese atletiekbond--
genaamd European Athletics, het International Paralympic Committee (IPC) als ---
van de Atletiekunie na te leven;

c. de statuten en reglementen van de Stichting Instituut Sportrechtspraak inzake----
Doping, Seksuele intimidatie en matchfixing, alsmede de met betrekking tot-------
doping door World Athletics van toepassing verklaarde sportspecifieke bepalingen-
na te leven;

d. de doelstelling van de Vereniging te onderschrijven en daadwerkelijk mee te ------
willen werken aan de activiteiten van de Vereniging;

e. de belangen van de Vereniging niet te schaden
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2. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de Vereniging te gedragen--

naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd'

3. De Vereniging kan door een besluit van het Bestuur, van de Algemene Vergadering of -

van een ander orgaan verplichtingen - al dan niet van financi€le aard - aan de leden ---
opleggen

4. De Vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover uit de statuten van de-------------
Vereniging onderscheidenlijk van de Atletiekunie niet het tegendeel vootvloeit, ten ----
behoeve van de leden rechten bedingen. De Vereniging kan in een voorkomend geval -

ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding

vorderen, tenzij het lid het Bestuur schriftelijk mededeelt het Bestuur daartoe niet te --

machtigen

5. De Vereniging en de Atletiekunie kunnen, voor zover dit in de statuten van de----------
Vereniging onderscheidenlijk van de Atletiekunie uitdrukkelijk is bepaald, ten laste-----
van de leden verplichtingen met derden aangaan

6. Voorzovervan toepassing gelden de in lid 4 en 5 bedoelde rechten en verplichtingen--

ook indien deze worden bedongen respectievelijk worden aangegaan door de

Atletiekunie ten behoeve van dan wel ten laste van de Vereniging.-----------
7. De in de leden 3,4 en 5 genoemde bevoegdheden worden uitgeoefend door het--------

Bestuur respectievelijk het bestuur van de Atletiekunie

Sancties
Artikel 6 -----------
1. a. Het handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan wel met de statuten,------

reglementen en/of besluiten van organen van de Vereniging, en/of waardoor de---

belangen van de Vereniging worden geschaad kan leiden tot sancties

b. Tevens kan het zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de statuten,

reglementen , en/of besluiten van organen van de Atletiekunie, alsmede met de ---

door de Atletiekunie van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen waardoor de -

belangen van de Atletiekunie, dan wel van de atletieksport in het algemeen -------
worden geschaad, leiden tot sancties

2. a. Daargelaten de bevoegdheid van de Atletiekunie om overtredingen, als bedoeld---
in lid 1 onder b te sanctioneren, is het Bestuur bevoegd om overtredingen te ------
sanctioneren. ----------

b. Van een door het Bestuur opgelegde sanctie kan de betrokkene in beroep gaan ---
bij de Algemene Vergadering, met inachtneming van het in lid 6 van dit artikel ----
bepaalde. --

3. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1 onder a, kunnen door de---------
Vereniging de volgende straffen worden opgelegd
o berisping;------------
e boetei
r schorsing;------------

Iekkel
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b. Een lid kan geen sanctie worden opgelegd dan nadat hem de gelegenheid is-------
geboden zich ten overstaan van het sanctionerende orgaan te verdedigen tegen --
de tegen hem ingebrachte beschuldiging. Een opgelegde straf wordt schriftelijk ---
aan het lid medegedeeld. In spoedeisende gevallen kan het Bestuur de beslissing -

tevens mondeling aan het lid mededelen.----------
c. Van het opleggen van een straf wordt via de interne media mededeling gedaan.---

4. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van 66n jaar worden opgelegd.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap--------
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om in -----
beroep te gaan

5. a. Royement kan alleen worden uitgesproken naar aanleiding van handelen of--------
nalaten van handelen zoals bedoeld in lid 1 onder a

b. Nadat het Bestuur tot royement heeft besloten, wordt de betrokkene zo spoedig --
mogelijk door middel van een brief met bericht van ontvangst met opgave van----
de reden(en) van het besluit in kennis gesteld

6. a. Van een door de Vereniging opgelegde schorsing of royement kan de betrokkene -

binnen een maand na ontvangst van deze kennisgeving van het Bestuur in --------
beroep gaan met inachtneming van het in lid 2.b van dit artikel bepaalde.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. --------

b. Van de overige door het Bestuur opgelegde straffen staat geen beroep open. ------
Einde lidmaatschap ----------
Artikef 7 -----------
1. Het lidmaatschap eindi

a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet ve
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de Vereniging;-----------
d. door royement (ontzetting), als bedoeld in artikel 6 lid 5

2 a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit artikel----
bepaalde. --

b. Opzegging door de Vereniging geschiedt door het Bestuur.

c. Royement geschiedt door het Bestuur.----
3. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang be€indigen

a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten ---------
voortduren;

b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of ----------
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk--
geval het besluit niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging -

komt het lid niettoe wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in--
de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en ------
verplichtingen daaronder beg repen.
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4. a,

binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de ---

Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts schriftelijk geschieden---

tegen het einde van het jaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn-----

van vier (4) weken. Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van

toepassing. Indien binnen vier (4) weken voor het einde van het jaar wordt

opgezegd, dan wordt het lidmaatschap geacht te zijn opgezegd tegen het einde---

van het jaar volgend op dat waarin werd opgezegd

b. Een opzegging in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap eindigen -

op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was ----------
opgezegd

5. Opzegging van het lidmaatschap door de Vereniging kan tegen het einde van het ------

lopende verenigingsjaar geschieden door het Bestuur, met inachtneming van een ------

opzeggingstermijn van ten minste drie (3) weken, wanneer:--

a. het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, vier (4) weken ---

voor het einde van het boekjaar niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen ---
jegens de Vereniging heeft voldaan;

b. het lid niet aan de vereisten die op enig moment door de statuten voor het

lidmaatschap gesteld mochten worden, heeft voldaan

6. Opzegging door het Bestuur heeft onmiddellijke bedindiging van het lidmaatschap tot--
gevolg, wanneer:
a. de Atletiekunie het lidmaatschap van het lid heeft bedindigd, tenzij het lid tegen --

de bedindiging van het lidmaatschap van de Atletiekunie op de door de ------------
Atletiekunie voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. In het laatste geval is -

het lid als lid van de Vereniging geschorst totdat de be6indiging door de -----------
Atletiekunie is bevestigd of ongedaan gemaakt;

b. redelijkerwijs van de Vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te-----
laten voortduren. Opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de------
reden(en)

7. Indien een lid door de Atletiekunie is geroyeerd, is het Bestuur, na het onherroepelijk -

worden van dit royement, verplicht het lidmaatschap van het betreffende lid met-------
onmiddellijke ingang op te zeggen. -----------

8. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid, dat heeft opgezegd, --------
geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin-

werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten -

opzichte van de Vereniging, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij hij ---------
betrokken is niet is afgewikkeld, de tenuitvoerlegging van een opgelegde straf daarin--

begrepen. Gedurende deze periode kan de betrokkene geen lidmaatschapsrechten -----
uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep---

te gaan

Iekkel
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1. De Vereniging kent naast leden donateurs.

2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die door het Bestuur zijn toegelaten --
en die zich jegens de Vereniging verplichten om jaarlijks een door het Bestuur
vastgestelde minimum bijdrage te storten.

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of ------
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. ---------

4. De status van donateur kan te allen tijde wederzijds door opzegging worden-
bedindigd, behoudens dat de jaarlijkse minimum bijdrage voor het lopende boekjaar---
voor het geheel verschuldigd blijft

5. Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het Bestuur.
Bestuur
Artikel 9 -----------
1. Het Bestuur bestaat uit ten minste drie (3) meerderjarige personen die door de --------

Algemene Vergadering uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt -

vastgesteld door de Algemene Vergadering
2. Bestuursleden worden op basis van een door de Algemene Vergadering vastgesteld ----

bestuurdersprofiel kandidaat gesteld door het Bestuur of door ten minste drie (3) ------
leden. Daarbij worden de bestaande belangen, functies en nevenfuncties van de -------
kandidaat vermeld. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende -

voordracht.
3. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van 66n of meerdere

bestuursleden dan wel ingeval van een andere wijziging in de samenstelling van het ---
Bestuur, verdeelt het Bestuur in onderling overleg de functies en stelt het Bestuur de--
taken van de bestuursleden vast en doet hiervan - hetzij in de interne media, hetzij ---
door middel van een schriftelijke kennisgeving - mededeling aan alle leden.--

4. Het Bestuur geeft jaarlijks aan de Algemene Vergadering een overzicht van relevante--
nevenfuncties van de individuele bestuursleden

5. Ieder bestuurslid is tegenover de Vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling --
van de hem opgedragen taak. Bestuursleden zijn verplicht zich daarbij te richten naar-
het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisaties

6. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie (3) jaar en treedt af -------
volgens een door het Bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn------
terstond voor ten hoogste twee maal herbenoembaar. Wie in een tussentijdse
vacature is benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in

7. De Algemene Vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. Voor een besluit--
daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde (2/3) van de ------------
uitgebrachte geldige stemmen van de Algemene Vergadering. Een schorsing die niet---
binnen drie (3) maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het--
verloop van die termijn

8. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
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a. door het eindigen van het lidmaatschap;

b. door bedanken

9. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders vormen de --------------
overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin ----

een geldig bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 1 en zijn de --------------
overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het ------

bestuur belast, Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de persoon----

die het bestuur daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur belast.

De algemene vergadering kan ingeval sprake is van ontstentenis of belet van alle ------

bestuurders en er geen persoon door het bestuur is aangewezen die tijdelijk met het --

bestuur is belast, 66n of meer tijdelijke plaatsvervangers benoemen en ontslaan

Plaatsvervangende bestuursleden hebben voor de tijd dat zij tijdelijk besturen---

dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden als het bestuur. Plaatsvervangende--------

bestuursleden worden ingeschreven bij het handelsregister. Benoeming, schorsing en -

ontslag van plaatsvervangers geschiedt op dezelfde wijze als bij bestuursleden.

10. In geval alle bestuursleden voornemens zijn om zelf ontslag te nemen, maar ten

minste 66n bestuurder bereid is tot het moment van benoeming van nieuwe

bestuursleden aan te blijven als bestuurder, dan vormen deze laatst overgebleven -----
bestuu rders het demissionaire bestuur.

11. De in lid 10 bedoelde bestuurders dienen hun ontslag schriftelijk in bij de algemene----

vergadering met vermelding dat zij als demissionair bestuur zullen aanblijven. De------

overgebleven bestuurders zijn vanaf dat moment demissionair en blijven aan tot de ---
algemene vergadering waarin nieuwe bestuurders worden gekozen

12. Een demissionair bestuur heeft alle bevoegdheden die een gewoon bestuur ook heeft, -

met de beperking dat zij geen nieuw beleid meer vormt en besluiten die kunnen

wachten, overlaat aan het nieuwe bestuur. Het demissionaire bestuur is verplicht ------

ervoor te zorgen dat een nieuwe algemene ledenvergadering wordt uitgeroepen

waarbij nieuwe bestuursleden worden benoemd en alle werkzaamheden verricht die ---

daarbij horen. Het demissionaire bestuur is verplicht ervoor te zorgen dat lopende -----
zaken in de vereniging voortgang vinden en dat zij hun taken en (digitale) stukken en -

administratie naar behoren overdragen aan de nieuw gekozen bestuurders

Bestuursbevoegdheid
Artikel 10----------
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het Bestuur belast met het besturen----

van de Vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) 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(en) aan de orde komt'-------

3. Indien het Bestuur uit meer dan drie (3) personen bestaat is het Bestuur bevoegd uit--
zijn midden een dagelijks Bestuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van-----
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4. Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn--
taken te doen uitvoeren door commissies die door het Bestuur zijn benoemd.

5. Het Bestuur is slechts na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering ----
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijgiog,--------------
vervreemding of 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 ander verbindt
6. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij -----

daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Een bestuurder die een tegenstrijdig belang-----
heeft, meldt dat onverwijld aan de overige leden van het bestuur

7. Indien een bestuurder niet deelneemt aan de besluitvorming wegens een tegenstrijdig
belang, nemen de overige bestuurders dat besluit onder schriftelijke vastlegging van --
de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. Kan geen besluit worden ----
genomen omdat de enige bestuurder of alle bestuurders samen een tegenstrijdig ------
belang hebben, dan neemt de algemene vergadering dat besluit.-----------

8. Het Bestuur draagt zorg voor een meerjarenbeleidsplan en legt dit----------
meerjarenbeleidsplan en de wijzigingen daarvan ter goedkeuring voor aan de ----------
Algemene Vergadering

Vertegenwoordiging-
Artikel 11----------
1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging, voor zover uit de wet niet anders-

voortvloeit
2. a. De Vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk ----------

handelende bestuursleden waarvan er ten minste 66n de voorzitter, de secretaris -

of de penningmeester dient te zijn
b. Het Bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op ----

grond waarvan deze bevoegd zijn de Vereniging in de in de volmacht---------------
omschreven gevallen te vertegenwoordigen

3.a De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het Bestuur of aan------
bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet --
niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking -----
van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door -
de Vereniging worden ingeroepen

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid----
tot veftegenwoordiging van de Vereniging ter zake van de in artikel 10 lid 5
bedoelde handelingen

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht ------------
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit-----
dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de-----
betreffende rechtshandeling is besloten
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Boekjaar, rekening en verantwoording
Artikef L2----------
1. Het boekjaar, tevens Verenigingsjaar, loopt van 66n januaritot en met eenendertig----

december van ieder kalenderjaar.

2. Het Bestuur dient een verantwoord vermogensbeheer te voeren en is daarbij verplicht-

tot het houden van zodanige aantekeningen dat daaruit te allen tijde zijn rechten en---

verplichtingen kunnen worden gekend.----

3. a. Het Bestuur brengt op de Algemene Vergadering binnen zes (6) maanden na------
afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de

Algemene Vergadering met ten hoogste vijf (5) maanden - 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

b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle Bestuursleden; -------

ontbreekt een handtekening van een Bestuurslid, dan wordt hiervan onder

opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid -----

van de gezamenlijke Bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen-

nakomen

a. De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie voor het lo"Pende--

boekjaar, bestaande uittwee (2) leden die geen deel mogen uitmaken van het----

Bestuur.

b. De leden worden benoemd voor de duur van de periode tot en met de Algemene--

Vergadering waarin de kascommissie aan de Algemene Vergadering verslag van --

haar bevindingen heeft uitgebracht. Zij zijn aansluitend slechts 66nmaal

herbenoembaar. --------
c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten, alsmede -

de toelichting bij deze stukken en brengt aan de Algemene Vergadering verslag---

van haar bevindingen uit. ---------
Het Bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door ---
haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te-

tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vereniging voor --

raadpleging beschikbaar te stellen.

Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en van de balans en --

de staat van baten en lasten strekt het Bestuur tot d6charge, voor alle handelingen, ---

voor zover die uit de jaarstukken blijken.

Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt-

de Algemene Vergadering een andere kascommissie bestaande uit ten minste twee ----
(2) leden, welke een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording.-------

Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.-----

Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de Algemene Vergadering verslag -

uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de ----

4

5

6

7
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Algemene Vergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de

Vereniging nodig geacht worden

8. Het bepaalde in de leden 4, 5 en 7 is niet van toepassing indien aan de vergadering ---
een samenstellingsverklaring opgesteld door een accountant wordt overgelegd.

9. Jaarlijks, zo mogelijk v66r de afloop van het lopende boekjaar doch uiterlijk 66n (1) ---
maand na het begin van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur de begroting met
betrekking tot het nieuwe boekjaar op en legt deze uiterlijk in de lid 3 sub a bedoelde -

Algemene Vergadering ter goedkeuring voor aan de Algemene Vergadering
10. Het Bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 2 en 3, gedurende zeven (7)-----

jaar te bewaren.

Geldmiddelen en contributie
Artikel 13----------
1. De geldmiddelen van de Vereniging bestaan uit

a. contributies van de leden;

b. omslagen;

c. bijdragen van de donateurs;
d. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;---
e. ontvangsten uit overige activiteiten;
t. subsidies;
g. sponsorgelden; ---------
h. erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen/giften -----------
i. andere inkomsten. -

2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de -------
Algemene Vergadering jaarlijks wordt vastgesteld op basis van de begroting. Zij -------
kunnen daartoe in categoriedn worden ingedeeld, waarvoor verschillende bijdragen ----
kunnen worden vastgesteld

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.---------
4. Bovendien betaalt ieder lid de door de Algemene Vergadering vastgestelde omslagen --

betrefFende eventuele bijzondere activiteiten of onvoorziene uitgaven, voor zover die --
doordeAlgemeneVergadering vooraf zijn goedgekeurd op basisvan de begroting of --
anderszins; deze mogen op jaarbasis niet hoger zijn dan de contributie. ----------

5. Ingeval van schorsing dan wel wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar -
eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd, tenzij het -----
Bestuur anders besluit.

6. De Vereniging is aan de Atletiekunie de door deze jaarlijks vastgestelde afdracht
verschuldigd

7. Nalatenschappen worden door de Vereniging slechts aanvaard onder het voorrecht-----
van boedelbeschrijving

Besluiten van organen van de Vereniging
Artikel t4----------
1. Orgaan van de Vereniging zijn het Bestuur en de Algemene Vergadering, alsmede al---
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die commissies en personen die bij het optreden in functie krachtens de statuten of----
de wet door de Algemene Vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en--

aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid omtrent de eigen taakuitoefening is-------------
toegekend.
Indien een lid van een orgaan of commissie een tegenstrijdig belang heeft met de -----
(commissie van de) vereniging of met de met haar verbonden onderneming of ---------

organisatie, neemt hij nietdeel aan de beraadslaging of besluitvorming en is hij--------
verplicht om de betreffende commissie, het bestuur en de algemene vergadering in te-
lichten over dit tegenstrijdig belang

a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter----
omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de -------
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet----------
schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid

daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt --

een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de 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' ---------
Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de------------
eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd

a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is-------
nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist--------------
rechtskracht. -----------

b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door -

de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan-

een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die----
ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste---------
gesteld, dan geldt dat ook voor de bekrachtiging.-----------

c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan---

de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de -----
wederpartij tot wie het was gericht.

a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent de------
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: -----------
1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand

komen van het besluit regelen;

2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;
3. wegens strijd met een reglement. ---------

b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften-------

bevatten, waarop in lid 5 onder b wordt gedoeld.

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het --

4
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einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven,-----
hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is---------
verwittigd.

8. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 6 onder a, kan door---
een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit gelden dezelfde-------
vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet mogelijk zodra een -----
vordering tot vernietiging aanhangig is. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt--
het vernietigde besluit als opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de-------
strekking van dit besluit het tegendeel voortvloeit. ----------

Algemene Vergaderingen ---------
Artikel 15----------
1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Vereniging alle bevoegdheden toe, die -----

niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.--------
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een Algemene--------

Vergadering worden gehouden (de jaarvergadering)

3. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, met-------------
inachtneming van een termijn van ten minste veeftien (14) dagen. De bijeenroeping---
geschiedt door een mededeling via de interne media of door middel van een aan alle --
leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de

agenda.

4. a. Voorts is het Bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal----
leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van 66n tiende gedeelte van de
stemmen in de Algemene Vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een-----
Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na ------
indiening van het verzoek

b. Indien door het Bestuur aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg -
wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door ----
oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatsen van-
een advertentie in ten minste 66n, ter plaatse waar de Vereniging is gevestigd, ---
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden---
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. ------

5. De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:-------
a. vaststelling van de notulen van de vorige Algemene Vergadering
b. jaarverslag van het Bestuur;----
c. verslag van de penningmeester;

d. verslag van de kascommissie; ----------
e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten;
f. vaststelling van de contributies;------------
g. vaststelling van de begroting;
h. benoeming bestuursleden;

i. benoeming kascommissieleden;
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j. rondvraag
Het leiden en notuleren van Algemene Vergaderingen
Artikel 16----------
1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of door-

zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt-

een ander door het Bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op --

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

2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door een bestuurslid

notulen gemaakt. De notulen worden via de interne media of website gepubliceerd of --

op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de

eerstvol gende Al gemene Vergaderi n g te worden vastgesteld

Toegang en besluitvorming Algemene Vergadering

1. a. Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering

b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de Algemene Vergadering, ----

tenzij zij bij de Algemene Vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding ---

van een opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van -

hun beroep bij te wonen

2. a. leder lid heeft in de Algemene Vergadering 66n stem

b. Leden tot en met veertien (1a) jaar kunnen het stemrecht niet zelf uitoefenen.----

Een wettelijk vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht namens dit lid --

uit te oefenen. ---------
3. Ieder lid kan als gemachtigde slechts namens 66n ander lid het stemrecht uitoefenen. -

4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de Vereniging aan bepaalde personen, anders---

dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt-

aan die personen ontzegd.

5. Een 66nstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering --------
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen/ dezelfde kracht als een--

besluit van de Algemene Vergadering

6. Bestuursleden hebben ieder een raadgevende stem over zaken waar de algemene -----
vergadering over moet besluiten. De algemene vergadering geeft bestuurders
gelegenheid hun zienswijze te geven voordat tot besluitvorming wordt overgegaan. ----

7. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. ---------
8. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders------

bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Bij het staken -

van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen'

9. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de-----
uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die --------------
meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de--------
personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte geldige stemmen hebben

verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid van de ------
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uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming-
de stemmen staken, beslist het lot.

10. Ongeldige stemmen zijn stemmen die onleesbaar zijn, op enigerlei wijze ondertekend -

zijn, dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen -----
bevatten dan van de personen over wie wordt gestemd. Blanco stemmen, ongeldige---
stemmen of onthouding van stemmen worden niet tot de uitgebrachte stemmen -------
gerekend.--

11. Degenen die blanco of ongeldig stemmen tellen slechts mee om het quorum vast te ---
stellen. -----

Statutenwijziging
Artikel 18----------
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene--------

Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van ---
de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige -------
vergadering moet ten minste veertien (14) dagen bedragen

2. Zij, die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel ---
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) dagen v66r de

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging -----------
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage ----
leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden.-

3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in de------
Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot-
statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde (2/3) van de -----------
uitgebrachte geldige stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde ------
(2/3) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde (2/3)----
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier (4) 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---
of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een -----------
meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte geldige stemmen.--

5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notaridle akte -
is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in de interne media. ------
Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden van deze akte
bevoegd

b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ----
gewijzigde statuten in het handelsregister neer te leggen.

6. De Vereniging behoeft voor iedere wijziging van de statuten, waaronder begrepen -----
maar niet uitsluitend een wijziging van de naam/ de voorafgaande schriftelijke ---------
goedkeuring van de Atletiekunie

Ontbinding en vereffening -------
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Artikel 19----------
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de Vereniging is het bepaalde in artikel 18 ----

leden 1 en 3 van overeenkomstige toepassing

b. De Vereniging wordt ontbonden door een daaftoe strekkend besluit van de

Algemene Vergadering, genomen met ten minste twee/derde (2/3) van het--------

aantal uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste-

drie/vierde (3/4) van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is'----------
2. Bij de oproeping tot de in het eerste lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet--'

worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de Vereniging te ----

ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste

veertien (14) dagen bedragen

3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de Vereniging als -------

verefFenaars op.

b. De Algemene Vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan ------

zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van 66n --

of meer vereffenaars
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo -----

bepaald, terwijl de Algemene Vergadering tevens 66n of meer bewaarders aanwijst' ---

5. 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. In stukken en ----------
aankondigingen, die van de Vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden-----------
toegevoegd de woorden'in liquidatie'

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden Vereniging moeten door de bewaarders---

worden bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening

Huishoudelijk reglement --------
Artikel 20----------
1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. ----

2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen-----

dwingend recht bevat, noch met de statuten

3. De statuten en reglementen van de Vereniging mogen niet in strijd zijn met die van ---

de Atletiekunie. --------
(einde statuten)-
Slot akte --
De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparant is, voor zover nog----

nodig, door mij, notaris, aan de hand van een document als bedoeld in artikel l van de-----

Wet op de identificatieplicht vastgesteld

Deze akte is opgemaaktte Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte----------
vermeld. De comparant heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben

kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen'

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze akte----
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na beperkte voorlezing door de comparant ondeftekend
Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondeftekend om elf uur en tien
minuten.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCH RIFT

{r *

te

. van
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nrr. \'lichrritl J*scph \ltxshopir, not:ris net plaats v*n vcstiging ltourn,

{ictchcnd r{: I lecm op .l januari l0?3

r-.:\Lr,$t-h:gh!j:

' .lilt ile r.rriginele hrur,ltckcning op hct ung*herhte rlocument d* authentiekc h;rndteh*nirrg rs
f,illl:

tlendrik Pieter Wijbenga. geborcn n lloorn op S3-02-1956.

' drtt dr; hicrvoor rcrmclde pcrsoon i* gcTrlentificccrd volgens de regets v:rn de Wct tcr
$oorkr"rming van rvitnassen en liruniicren van terrorisde t\f WF'il iloar vcritis&lic virn
vtxrnrcld L'gitinratictrervijs do*r raarlpleging van hct Verili{:Etir: lnfonnatir. liysreem {vlsi,

' rlal dcz* r'rrklaring uir*luitenrt bcrckking hecff op, cn *kikt bepe*r is tot, dc r,as{stelling
v;tn dc idcntitcit tu de handtekcning van de hiervoor vermeldc persoon. Daor nrij. noraris,
irartlt gecrr itdvies lf ntening gegeven omusnt dc inhoud en de mogclijkc juritlisch*
cr"tnscque nti*s van hel aingehce htr' documcnt olomtrent snig rndci asg*ri drr daarmc1'
lsrtlald houdt.

NOTltttttt{

Nieuwe,Srsen 40 porrbur 1000 1610 l(A Hmnreteroon 3r (0)229 - 2t I I al r*rErii d irifiii _ji:r 66 E-mait hoorn@ac&rnohn6ron.ql

r]!:3tC! .ttCrrlAtra ! O f
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Ir-lrClslrodlr
{E0dr{Lnt!?{ $[ing0Cf, xonerdQ €mmalaan 1! 16S? g$ woinurt. !|3oqran tc Hoorn os f,

feuru.r, t956. hsuder von pspoort nummst {Y:RR{HP3 (ultg€gcven t8 fitqdastbllk oF ll
rnoa :019], sr$churd cn ni€t al* parta{r girr€glNtter{,
hllrbi, hondelend Nls bcntuurdlr udn an n{meNr ds vr.ctttgifiE mct volldlgt
cchbbcvo*gdheid:
Au*lrlvrrnloln+ lfolr'dh, geret€ld t{ l.loom {l{oord.tlollard}, kantoorhoudand

l&fics Gr.tclelgm 3, 1695 HZ Slot<ker, ingcschfaven ln hrt hlndaltf{lttf vl'r dr tamcr

v6n Kooghandrl onder nurnnrer 4062d980d

rte:e .€cntsp€rioon hlema ook t€ ooemen: de 'Volcrrdtqlrrlf"

!. Deae volmadrt wordt viri€end tln l€derc medtrcrt€r warl(raam b{ HckkG|fntn

l{ouiil5s€{t il.v. {'n kk ltlr*n'} {icdcr vlft h€n hisma t€ fiottrlcfi:

"Crvstn*cl*tfdr").

t. Oe volmacht strskt ultslultefid tot hst in n.am von dc Vc&ntChlgcvcr vqrti{:nten Yan

dr volg€nd* hondclingcn:

.. tr romp..a{sn bij G.n nottria}8 rkt w!.rbiJ de ri.tst€lt vil dc vdfi|'dltgcvGr

wordcn gewlJzrgd, tulkr overcQnkomstlg d€ ontlYerp-.kte Yro rtaurtenYrlrdging

m€t klnmort ?t,??.13643.0f, opgcgt ld tloor thlkdmgn qn dlc ll(te ta
ondertekonefi; de volrnrclrt houdt bvlnr l$ lvcntnael nood$kcltlk bl[*ondc

r{iJ:lgingcn iln t brungcn;

b" dlc anderc hrnrtclinqtn dle in vlrirnd mct htt hFrvoor baplilde nodlg of
gcr'ren't r{o, ralrondar bagrupan 'doch nlct bcpct*t tot "r
- h€t voor rkkoord ondertek$G$ vrn c.lrGntudc allckenlogcn;
- hrt nirn€n.n ondertckcnrn vln qrrunt eb (rondedhosdas)bcrlultm ln

vc.aa{rirtng;
- ih ta ilemmrn mct lvrntude kluatvorr{ng bulte$ ver$doring en het

ner$en vrn {cnndoelhosder}bcrtuibn b{itet! verg.de{tng.

3. Dere volmecltt kan lllecfr tcn.tft*l{k t$et berldlt lil| de cevolmrchtlgde worden

herr*aper,
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{ &l hcr veffch$fi yrn hlndefinlan mlt gsbrutht'rlklng fln dors lfol|ll.(l* kan s$$

&nraln.ttttisdc og$cda.t llt ta..ol|rra{ttti{di Yto tatl nl .na*r lndfft b*trg***Cgt

ttl de ln tars0nerf ? bcdo€lda handdlnge*.

9. Oe f*nalrnadrtildc.mg scn lodsr vqlmrchfi tnr{cmn brurqB! do $*ftttn Y|'t {Ee*

rulrnrdrt dlrc.t 0f tndh{t ln ni.tt! vm dO Vs|lnidltlcvcr hrntdlqst ta Ya|ddltl't,

o! een rndcr rk g6volmdttl0d$ ln dF 9lre $l$llr. trtdlm dr vdrl{F do iordt
&cg{FlS. F da firdar \roor di t GFI3€lflf vm d.ss voknrrlrt (iledc} &
G*olmadrsgdc,

6" Dt aanrgnhetlf$rrkt vro lt.kkr&rrrn tn $r Gc*olmrdrtlgdr vor rctlrdl dr dr
votm.dltgever llrdt tcn ltyahr vrn cr{g htruldqr d ndrtc* vryr }&lt*eltntn d cc}
Gatroln$dr$Cdc bl, lr€t g&r'uil( 16r! af mddldn* ln vs0rnd fi* dt8G dm.$& b
b€psrkt tot het bodrro w.*tp dc door Hakltdrnrn .&€Sobfi !ctwp*-
.|nsgilrdljkhlidr!,tr.ci(c.tng ronspnrt grdt, wrmrardeif fl|tt n|* alean rBHa d|t
li6*kdrun ilt vtttald filct dl. vcn*triqg drrr$' Da volllttd&tvtr vr{mlrt dc

cievolrndr$gde rcisr sG rancpnkcn wn dsr*en in Ycrtmd md d@ rol|ltdlt d
h*rd*llngen die ds scvolm.efitgde ln rsbud drurmr* Ycr{tltt. Da vr{f*ulnE horrt

.ncd6 bctrct*lng op allc rdradc g1 k0a&11 dL da €.\lokttdttlgdl h vc|lb]l{ ttt ? al|l
€an r|llspfrrt ts& of m.rkt DGrt volmrctlt holdt ntrt ln ltn cwrecnls|r$l tur
oedrldlr ardof lttgcldltg.

7, D+ verfouding Ursscn dG Vslfnds0€Y.r qn {b €rtrornr$tlgde uft ds* vo&lpdht F
si&brtlnd ondrtorpcn lrfi t{sdttbndt r.a'tl.

h-bdllr.ns!;
.hr. volEtdtt, ovirrotko{lffg ha* tlii(lovttl ba$rCda te ondstrlcxl"

OnGGrt lcrd ta op *- IanilE?i-10#3't/

H"P,
=f
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UltTRix5fl..u$ de gBlqj€ft Y.ln de algemetls ledcnvorgtd€rlng vatt de v€r€niqtn* met

v*!ledi gc l echtsbevoegrlhetd;

r\lietiekv*Janlolno l*olbndh, **etold te llo<rn {l.lonrd-llollilGd}f kantoefhou$cnt,

}.rn}g5 |jli€velaan 3, 16t5 H: tlioktef, ioge$Chreven in het nandels.cgistcr van de }(a$.t€r

vn::r l(oopndndel oruter nurnmer 40624980 {RSIN nurnmer g159}4841}'

deee rerht$persron hlemd ook te rpelllen; d${gG0lgi0g.

vrelk* ;erEaderi:ig gelroude* i6 of I dcee$ber 1022'

op het drrre$ Slauwe setg 1a 1615 !'lT Hoor*.

L,i lsorrtlter tre€dt {P Ruhd Poldner,

Ats secrstarls tre€dt 0p Henk Wijbcnga.

0e yoor:itlef opent de vergad€rlng €tl co.rstate€f! dat dC verladerhg fn*i lnAdltnemlng

;.r.r rlc r{{:i {fijkel ::4) Barg*rllk wctbock tdtriJtr cen oprgeplneStefmlr'l van tco 
'Yllnste

eee$il 4agen voori *n va|t de statuten {dle eca telflih van t{ dag€n vocr$dltiJven} i5

*ijt1en*{raepen en gcngcrldcefd c|.| dat ltnwcnlg ilrn d6 teden Yol$e$g de bijgovoe0de

presenttelust (voolzen van ndam sn handteh€ning)'

lle vogrzrtter rtslt a6fi de ofde iet voorttcl tot truEiging van dG statut€n van d€

v*,6nigi.:g roals btj d€ optsep van de vergaderino {c&nform arttkel 11 ean de statuten}

aan de leden js ta€geronden. eulks eonform ds ontuverpalctg van statutslwtJltging met

ker:r!]er I ;eol 2. I 36d3. 0 I opg6teld door t{€kkdman Notirissen t{'V'

Oe valgeffle dmendementen worden voorgeeield:
I Artik€l jl lid 2 r t0ovo€q€{r; hlet Dcrtrrr van de Adexekunis is bcvo*gd te

r0nvoleren sf aan het orr's 2.b bsaal* is voldaan'

- a"fir*t 5 lld I b gntbrtl(en aan llet e|nd van do rin dG lYoofd,rfl "..,.n4 i6 lsved,'
: Artlkel t? lld 5 vsr'{Ud€rtrl: H€t bspaalde ln [d l2 ldttr3 a, b, c efi d ls van

0vereqnaofilttlge toclpas$lng op net ultbrcrsefi van aan stsm'
t Artlkd t/ lid t: gehel veruiJtterer"

De ,roor:,lter cgnslntecrt dat nl*t vOldoende ledm aanwsrig C.q. VQrrtegen$OOrdigd rlin

cil {a"ilor*.i artikel 21 va6 de statulen & kunncn b$luiten tot $tahJt€tlvrlretglng'

:odoelrdc kan ln de ofiderhavige vcrgaderkrg nht word€n b€tloterr tot *irilgirlo varl de

*tature*. tn een nade. l€ liosdefi tweede vergoderlng lal hel vootstel tot stltutenwiJriging

wederorn wor<len geagrenrteord.

lic vogt Altar glult d€ v€rg;dertR$,
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*pde6efxt€wfgddarlnsy*;rsllnderg{ffTl$ldsft'tutgn*tlri{jlt0eifidEo'dalq*6{t*1,
*rfror3dffi oS tS ns-Y*rlrbqr ;*el, st dlt rllet'{okbendE l€dffi egfi!#satg erld
v6taqgl!{$ordls{t om h*t $f$t$t t$t de 

't*hrtarnr$dg{fE 
ls ltutuw} mmst' l}6fhstv* 15

b|nns{r 4 w*19t1 n4 d|r| mttts fg.ga{brf,!$ do andl{rlxvlp:v{E dh Y69id'ftfit

bile€rlFg.s€p6n. ln derr; nergadxing k{n trad*se a{krt t1 vaf| ds rtslutat} hd botrlt

t$i de v$dlqqstd{te rtltu€flvrlrtqlt lE i{otd€rr gilrt$rll$rl o{qrs*e h{i e*!id l*don {t{f

a$nrrrillr{t enlof v*'&g$frttialdl$ t6'

H€r v.ror$d nurdt lndrxtd da *txstd*{ll€t*ffi rfig d* vcfdit* rn.fdsftskt ii{r{pn]ot$'tl'

hl€itrtl w,ordt &t{l3atcl(.H}d oot *u ,t tot* tfi l'{lel 21 don filatrffitt vln llln* d;rdc

{:J} }vs&ts.n. taili} dF $td l$ esL6i 2:a} &rgcrtftr $'60r* ..n rnwdrrlldd vm !.'t

rwnsl* tr.{€€ d6fsp t2l3} {*st.

$t ulltr*J(gel $t di.ntirafi s,ord{, dscr {'| l€ittt*ff5 vsorlnt'uCr *l 60Of d' vr'?|d|ff.{fn

fiat rtgsr$fl16 *arnnlGn om!fidl$k vactedd, radsrt dc tdtvr'rytts vrn ht. b*fire n$t

tst nt da yoltsi* vtr0adsw ho"ft b nfft*s|'

0e Yaor8fitl $r{t d8 Ysg*rng.

Orslstefeld vgor *ltt Gk*eli

.,-R.1.8, Pd{hct

[inYrlllqr na&m f*! ondcrt*Htqll

-*lt.p
ffivutt€(l ni.rl! aatrcllr$ Gll ordst*tslt[l]

\
,l
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Dossier: 2022.L3643,O1,/ M AX

VERKLARING IN VERBAND MET HET VERLENEN VAN GOEDKEURING AAN EEN

STATUTENWIJZIGING

De onderqetekende:

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie, gezeteld te Arnhem, kantoorhoudend Papendallaan

7, 6BL6 VD Arnhem, Nederland, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 40342383 (RSIN nummer 002611065),

verklaart:

1, Te hebben kennlsgenomen van het voornemen van de vereniging met volledige

rechtsbevoegdheld :

Atletiekvereniqino Hollandia, gezeteld te Hoorn (Noord-Holland),

kantoorhoudend James Grievelaan 3, 1695 HZ Blokker, ingeschreven ln het

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40624980 (RSIN

nummer 815934841), deze rechtspersoon hlerna ook te noemenl de Verenlglnc'

om te besluiten tot w'rjziging van haar statuten, zulks conform de ontwerpakte van

statulenwijzigin g met kenmerk 2022,L3643,0I/MAX, opgesteld door Hekkelman

Notarissen N.V;

2. Goedkeuring te verlenen aan de verenlging om te besluiten tot voormelde

statutenwijziging, zulks conform hetgeen is bepaald in artikel 21.3 sub b van de

huldige statuten van de Vereniging.

Ondertekend op
t-
5 --/ L 2022.

C
* bestuurder KNAUJ

*lnaam bestuurder KNAUI


