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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, dertig juli tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Jutta Wolf,
_______

notaris te Zoetermeer: _______________________________________________________________________

1. de heer Luutze Koelewijn, wonende Fluitschipkade 17, 2725 CE Zoetermeer,

geboren te ‘s-Gravenhage op elf december negentienhonderd zesenvijftig,
____

rijbewijs nummer 4014796004, gehuwd;
____________________________________________

2. mevrouw Ruth Bertha Ineichen,  (persoonlijke gegevens op verzoek verwijderd)
_ _ ____

te dezen handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de te Zoetermeer __

gevestigde vereniging: Curling Club Prins Willem-Alexander, adres houdende aan

de Fluitschipkade 17, 2725 CE Zoetermeer, ingeschreven in het Handelsregister
__

van de Kamer van Koophandel voor Den Haag onder nummer 40341596, hierna __

aan te duiden met “de vereniging”.________________________________________________________

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:
__________________________

De vereniging is opgericht op acht juni negentienhonderd achtenzeventig.
__________

De statuten werden laatstelijk algeheel gewijzigd bij akte van statutenwijziging op
drieëntwintig juli negentienhonderd negentig. ___________________________________________

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarde voorts:____________________________

- dat conform de statutaire en wettelijke bepalingen de algemene _____________

vergadering bijeen is geroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van

de statuten wordt voorgesteld;
____________________________________________________

- een afschrift van het voorstel heeft tenminste vijf dagen voor de dag van __

de vergadering ter inzage gelegen ten kantore van de vereniging; ____________

- op achttien mei tweeduizend negen is in de ledenvergadering van de
_______

vereniging besloten tot wijziging van de statuten met de vereiste
____________

meerderheid van stemmen; in de daaraan voorafgaande vergadering
________

gehouden op vier juni tweeduizend acht kon dit besluit niet worden ________

genomen in verband met het bepaalde in artikel 20 lid 1 van de statuten ___

(quorum); ____________________________________________________________________________

- de notulen van de vergadering van de vereniging van achttien mei
__________

tweeduizend negen worden aan deze akte gehecht.
_____________________________

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld _____

besluit van de algemene vergadering de statuten van de vereniging te wijzigen en _

opnieuw vast te stellen als volgt:
__________________________________________________________

NAAM EN VESTIGING _________________________________________________________________

Artikel 1.
_____________________________________________________________________________________

1. De vereniging draagt de naam: CURLING CLUB PRINS WILLEM- _______

ALEXANDER. ________________________________________________________________________
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welke naam kan worden verkort tot "CC PWA", oorspronkelijk opgericht als
CurlingClub Rotterdam en voorheen gevestigd te Rotterdam. ____________________

2. Zij is gevestigd te Zoetermeer.________________________________________________________

Artikel 2. _____________________________________________________________________________________

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
_______________________________________

DOEL
________________________________________________________________________________________

Artikel 3.
_____________________________________________________________________________________

De vereniging heeft ten doel: de bevordering en beoefening van de curlingsport in

de ruimste zin van het woord en gerelateerd aan de regels van de Nederlandse
_____

Curlingbond en de World Curling Federation.
___________________________________________

LEDEN
_______________________________________________________________________________________

Artikel 4.
_____________________________________________________________________________________

1. Tot het lidmaatschap kunnen worden toegelaten natuurlijke personen.__________

2. De vereniging kent leden, leden van verdienste en ereleden. _____________________

3. De algemene ledenvergadering kan op voorstel van het bestuur leden, die zich

voor de vereniging of voor de curlingsport in het algemeen bijzonder
___________

verdienstelijk hebben gemaakt, tot lid van verdienste ofwel tot erelid ___________

benoemen.________________________________________________________________________________

4. Het lidmaatschap van de vereniging wordt verkregen door schriftelijke
________

aanmelding bij het secretariaat van de vereniging. Daartoe dient het
____________

aanmeldingsformulier dat door de vereniging te beschikking wordt gesteld
____

naar waarheid te worden ingevuld en ondertekend. _________________________________

DONATEURS ______________________________________________________________________________

Artikel 5. _____________________________________________________________________________________

Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die een door het bestuur goed te
_____

keuren bijdrage aan de vereniging doen.
__________________________________________________

CONTRIBUTIE
____________________________________________________________________________

Artikel 6.
_____________________________________________________________________________________

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie die door de
__

algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
____________________________________

EINDE LIDMAATSCHAP
_______________________________________________________________

Artikel 7.
_____________________________________________________________________________________

1. Het lidmaatschap eindigt: ____________________________________________________________

Door het overlijden van het lid;_______________________________________________________

a. Door opzegging door het lid;
____________________________________________________

b. Door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden door het
___

bestuur wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan _______

worden het lidmaatschap te laten voortduren; _________________________________

c. Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt

of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt
door het bestuur.___________________________________________________________________
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2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk geschieden
____

voor het einde van een verenigingsjaar met inachtneming van een _______________

opzeggingstermijn van vier weken. __________________________________________________

3. Opzegging wordt door het secretariaat schriftelijk bevestigd. _____________________

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 onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting _________

geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld van het besluit, ___

met opgaaf van reden(en), per aangetekende brief in kennis stelt. De
___________

betrokkene is bevoegd binnen achtentwintig dagen na kennisgeving in beroep

te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en
___

hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de algemene __________

ledenvergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met tenminste ___

twee/derde (2/3) van het aantal uitgebrachte stemmen._____________________________

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
___

desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd. Het
______

bestuur kan hier in uitzonderlijke situaties van afwijken, zulks ter beoordeling

van het bestuur.__________________________________________________________________________

BESTUUR ___________________________________________________________________________________

Artikel 8. _____________________________________________________________________________________

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een oneven aantal leden van
_________

tenminste drie en ten hoogste zeven leden, die door de algemene leden- ________

vergadering uit de leden worden benoemd. __________________________________________

2. De bestuursleden worden benoemd voor een termijn van drie jaar._______________

3. Elk jaar treedt ten minste één bestuurslid af, volgens een door het bestuur op
__

te maken rooster van aftreden. Het aftredende bestuurslid is terstond
___________

herbenoembaar.__________________________________________________________________________

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

plaats van zijn voorganger in.
__________________________________________________________

4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of
__

ontslaan.
__________________________________________________________________________________

5. Een schorsing kan ook na verlenging niet langer duren dan drie maanden.______

6. Indien het bestuur beneden drie leden is gedaald blijft het bevoegd, _____________

onverminderd zijn verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te _______

voorzien.
_________________________________________________________________________________

Artikel 9.
_____________________________________________________________________________________

1. Bestuursleden worden benoemd uit een voordracht, op te maken door het ______

bestuur, of door tenminste tien leden._________________________________________________

2. De voordracht wordt tenminste veertien dagen vóór de algemene
_______________

ledenvergadering op een door het bestuur te bepalen wijze aan de leden
________

bekend gemaakt.
________________________________________________________________________

3. Kandidaten voor invulling van een vacature kunnen staande de vergadering ___

worden ingediend _______________________________________________________________________
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Artikel 10.
___________________________________________________________________________________

1. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd. __

2. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. ____

Het kan voor elk van hen zowel als voor de voorzitter een vervanger uit zijn __

midden aanwijzen.
______________________________________________________________________

3. De functie van secretaris en penningmeester zijn in één persoon verenigbaar.
__

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen _

van zijn taak door commissies uit te laten voeren. __________________________________

5. Commissies worden door het bestuur benoemd en ontslagen.
_____________________

VERTEGENWOORDIGING____________________________________________________________

Artikel 11.
___________________________________________________________________________________

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk

handelende bestuursleden met de functie voorzitter, secretaris of penningmeester. _

TAKEN BESTUUR________________________________________________________________________

Artikel 12.
___________________________________________________________________________________

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging, waaronder begrepen
__

het beheer van de financiën en de eigendommen van de vereniging. _____________

2. Het bestuur regelt de aanstelling en de bezoldiging van het personeel en stelt __

de arbeidsvoorwaarden vast.
___________________________________________________________

VERENIGINGSJAAR ____________________________________________________________________

Artikel 13.
___________________________________________________________________________________

Het verenigingsjaar loopt van één mei tot en met dertig april. _________________________

ALGEMENE LEDENVERGADERING ______________________________________________

Artikel 14. ___________________________________________________________________________________

1. Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
_

algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.
___________________

2. De agenda van deze vergadering vermeldt onder meer de volgende punten ter

behandeling: ____________________________________________________________________________

a. Verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vereniging en het
_______

gevoerde beleid in het afgelopen jaar;
__________________________________________

b. Overlegging van de balans en een staat van baten en lasten over het
______

afgelopen jaar; _____________________________________________________________________

c. De begroting voor het lopende jaar;_____________________________________________

d. Verslag van de commissie bedoeld in artikel 18;______________________________

e. De benoeming van de leden van de in artikel 18 bedoelde commissie.
_____

Artikel 15.
___________________________________________________________________________________

1. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het ___

bestuur zulks nodig acht. _______________________________________________________________

2. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op
___

schriftelijk verzoek van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
_________

uitbrengen van tenminste één/tiende (1/10) gedeelte van de stemmen. De
______

bijeenroeping dient te geschieden op een termijn van ten hoogste vier weken.__
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3. Indien het bestuur niet binnen twee weken aan het in lid 2 bedoelde verzoek
__

gevolg geeft zijn de verzoekers bevoegd zelf tot die bijeenroeping over te _____

gaan. ______________________________________________________________________________________

UITNODIGING ____________________________________________________________________________

Artikel 16.
___________________________________________________________________________________

1. De uitnodiging geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór de geplande
vergaderdatum. Bij de uitnodiging is de agenda, verslagen, financiële stukken,

voorstellen en notulen van de laatst gehouden ledenvergadering gevoegd. ______

2. De uitnodiging geschiedt schriftelijk of door aankondiging in het officiële
_____

orgaan van de vereniging.
______________________________________________________________

LEIDING EN BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDEN-
________

VERGADERING
__________________________________________________________________________

Artikel 17. ___________________________________________________________________________________

1. De algemene ledenvergadering wordt voorgezeten door de voorzitter en bij __

diens afwezigheid door een ander bestuurslid.
______________________________________

Indien geen bestuurslid aanwezig is voorziet de vergadering zelf in haar
______

leiding.___________________________________________________________________________________

2. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en zijn bevoegd

daarin het woord te voeren.
___________________________________________________________

3. De voorzitter kan het woord verlenen aan donateurs en derden, indien dat in
_

het belang van de vereniging noodzakelijk wordt geacht.
_________________________

4. Ieder lid van achttien (18) jaar of ouder heeft één stem. ___________________________

5. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de ____________

uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. _________________

6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn
_____________

uitgebracht.
______________________________________________________________________________

7. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de meerderheid in de ____________

vergadering schriftelijke stemming wenst. Over personen wordt schriftelijk __

gestemd.
_________________________________________________________________________________

8. Bij staking van stemmen over zaken, beslist het bestuur. Staken de stemmen
_

over personen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen bij
__________

stemming over personen opnieuw, dan beslist het lot. _____________________________

9. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander ___________

stemgerechtigd lid laten uitbrengen. _________________________________________________

10. Een stemgerechtigd lid mag met één machtiging een stem uitbrengen.
__________

11. Een machtiging dient voor de algemene ledenvergadering bij de secretaris of
_

diens plaatsvervanger afgegeven te worden. ________________________________________

REKENING EN VERANTWOORDING
______________________________________________

Artikel 18. ___________________________________________________________________________________

1. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een kascommissie van
_______

tenminste twee leden met tenminste één plaatsvervanger. Deze kascommissie
_

heeft tot taak het onderzoek van de rekening en de verantwoording van het ____

bestuur. ___________________________________________________________________________________
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2. Leden van de kascommissie mogen geen lid zijn van het bestuur, noch familie
van de penningmeester zijn. ___________________________________________________________

3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle gewenste inlichtingen te ____

verschaffen en desgewenst de kas en waarden van de vereniging te tonen en __

inzage te geven in de boeken en bescheiden van de vereniging.
___________________

4. De kascommissie brengt jaarlijks in de algemene ledenvergadering verslag uit
aan de leden. _____________________________________________________________________________

5. Goedkeuring van de financiële verantwoording door de algemene _______________

ledenvergadering strekt tot décharge van het bestuur.
______________________________

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ____________________________________________________

Artikel 19.
___________________________________________________________________________________

Het bestuur kan onder goedkeuring van de algemene ledenvergadering een ________

Huishoudelijk Reglement vaststellen, hetwelk geen bepalingen mag bevatten die _

in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze _

statuten.
_______________________________________________________________________________________

STATUTENWIJZIGING
________________________________________________________________

Artikel 20.
___________________________________________________________________________________

1. Een besluit tot statutenwijziging van de vereniging kan slechts worden ________

genomen in een algemene ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde
_____

(2/3) van de leden aanwezig is en met een meerderheid van tenminste
__________

twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen.
_____________________________________

2. Indien in de vergadering bedoeld in het vorige lid niet het vereiste aantal leden

aanwezig is, wordt binnen twee maanden een tweede vergadering _______________

gehouden, welke over het voorstel kan beslissen, ongeacht het aantal ___________

aanwezige leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3)
___

van de uitgebrachte stemmen.
_________________________________________________________

3. Zij die de uitnodiging tot de in het eerste of tweede lid genoemde algemene ___

ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de ________

statuten van de vereniging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór
_

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 algemene ___________

ledenvergadering wordt gehouden.____________________________________________________

ONTBINDING VERENIGING__________________________________________________________

Artikel 21.
___________________________________________________________________________________

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden bij besluit van de
__________

algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde ___

(2/3) gedeelte van het ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen in een ____

vergadering, waarin tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal in de
__

ledenadministratie ingeschreven stemgerechtigde leden aanwezig is.
____________

2. Mocht ter vergadering, waarin over ontbinding moet worden beslist, blijken
__

dat het vereiste quorum niet aanwezig is, dan wordt binnen twee maanden een

tweede vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige leden, _____
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omtrent ontbinding kan worden beslist met een meerderheid van tenminste
____

twee/derde (2/3) gedeelte van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. __________

3. Een besluit tot ontbinding is tevens een besluit tot liquidatie. De liquidatie ____

geschiedt door het bestuur (vereffenaars) met inachtneming van de wettelijke _

bepalingen
________________________________________________________________________________

4. Een eventueel batig saldo wordt bestemd voor een door de algemene
___________

ledenvergadering vastgesteld doel.____________________________________________________

Slotbepaling __________________________________________________________

Artikel 22.
___________________________________________________________________________________

In alle gevallen waarin de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, __

beslist de algemene ledenvergadering. In spoedeisende gevallen beslist het ________

bestuur, die haar besluit dienaangaande aan de eerstvolgende algemene ____________

ledenvergadering ter bekrachtiging zal voorleggen.
_____________________________________

WOONPLAATSKEUZE
___________________________________________________________________

De comparanten, handelend als gemeld, kiezen voor alles wat deze akte betreft
___

woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte. _________________

SLOT _________________________________________________________________________________________

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, aan

de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
___

Deze akte is in minuut verleden te Zoetermeer op de datum, in het hoofd van deze

akte vermeld._________________________________________________________________________________

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan de _____________

comparanten, hebben deze verklaard voor het passeren een ontwerp van de akte te

hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee

in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
________________________

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing eerst door de comparanten en _____

daarna door mij, notaris, ondertekend. ____________________________________________________

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


