
 

STATUTEN BADMINTON-VERENIGING "GAASPERDAM" 

 

 
C. 3969 

Heden, zestien april negentienhonderd drieënnegentig, ver- 
schenen voor mij, Mr. Constant Constandse, notaris ter 

standplaats Amsterdam: 
1. de heer August Cornelis Wiesemann, controleur, wonende te 

1106 HT Amsterdam, Mijehof 246, volgens zijn verklaring 
geboren te Amsterdam op negenentwintig mei negen- 

tienhonderd drieënvijftig, gehuwd;    
2. mevrouw Marcella Christine Nak, secretaresse, wonende te 

1107 RH Amsterdam, Terletstraat 8, geboren te Krimpen aan 
de Lek op negen mei negentienhonderd drieënzestig, 
ongehuwd;    

De comparanten verklaarden dat zij bij deze willen oprichten 
een vereniging, welke zal worden geregeerd door de navolgende 
statuten: 

 

NAAM, ZETEL EN DUUR 
ARTIKEL 1. 
1. De vereniging draagt de naam BADMINTON-VERENIGING "GAAS- 

PERDAM", hierna te noemen de vereniging, of in afkorting 
aan te duiden als B.V.G. 

2. De vereniging is gevestigd in Amsterdam. 
3. De vereniging is opgericht te Amsterdam op elf februari 

negentienhonderd drieënnegentig en is aangegaan voor on- 
bepaalde tijd. 

 

DOEL 
ARTIKEL 2. 
1. Het doel van de vereniging is het beoefenen van Badmin- 

ton in al haar verscheidenheid., mits daartoe behoefte 

bestaat bij haar leden. 
2. Van het in het vorige lid van dit artikel genoemde doel 

is uitgesloten het doen beoefenen en het bevorderen van 
het doen beoefenen van sporten, welke tot doel hebben 

een geldelijke beloning of ander materieel voordeel. 
3. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
- het geven van gelegenheid tot het volgen van lessen; 
- het houden van trainingen; 
- het propageren van badminton zowel recreatief alsook in 

competitie verband;    
- het vormen van kader; 
- alle andere wettige middelen welke voor de verwezen- 

lijking van het doel van de vereniging bevorderlijk zijn; 
- het organiseren van wedstrijden en evenementen; 
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- het lidmaatschap te verwerven van de georganiseerde 

sportbond, in deze statuten nader aan te duiden als: 

de bond; 

- het deelnemen aan door de erkende sportbond 

georganiseerde en/of goedgekeurde competities en 

andere wedstrijden. 

 

LEDEN 
ARTIKEL 3. 
1. Leden van de vereniging kunnen zijn zij, die hiertoe een 

schriftelijk verzoek bij het bestuur hebben ingediend. 

2. De vereniging kent: 
- leden; 
- jeugdleden; 
- ereleden.; 

- donateurs. 
3. Jeugdleden zijn leden van de vereniging in de zin der wet. 

Voorzover hierna gesproken wordt over lid of lidmaatschap 
zonder dat onderscheid gemaakt wordt tussen leden en 
jeugdleden, heeft dat betrekking op zowel leden als de 
jeugdleden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. 

4. Leden zijn natuurlijke personen die gedurende het ver- 
enigingsjaar de leeftijd van zestien jaar zullen bereiken 
of bereikt hebben en door het bestuur tot het lidmaatschap 
zijn of waren toegelaten, of het lidmaatschap hebben 
verkregen overeenkomstig lid 6 van dit artikel. 

5. Jeugdleden zijn leden van de vereniging in de zin der wet. 
Jeugdleden zijn natuurlijke personen die in het 
verenigingsjaar niet de leeftijd van zestien jaar zullen 
bereiken. Het jeugdlid dat in de loop van het 
verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar zal bereiken, 
zal met ingang van de eerste dag van dat verenigingsjaar 
worden ingeschreven als lid. 

6. Ereleden zijn natuurlijke personen, die door de leden- 
vergadering met tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen tot erelid zijn benoemd 
op grond van buitengewone verdiensten de vereniging bewezen 
en vervolgens de benoeming hebben aanvaard. 

3.  
4.7. Het bestuur houdt van de leden, jeugdleden en ereleden 

een register bij., waarin staan aangetekend de naam, de 
voornamen, het adres, geboortedatum, de toestemming voor 
het lidmaatschap zover dit betrekking heeft op jeugdleden, 
zo ook de gegevens die voor de bepaling van de 
contributieplicht van belang zijn; tevens houdt het bestuur 
een register bij van de donateurs. 

5. Leden zijn natuurlijke personen die gedurende het ver- 
enigingsjaar de leeftijd van zestien jaar zullen bereiken 
of bereikt hebben en door het bestuur tot het lidmaatschap 
zijn of waren toegelaten, of het lidmaatschap hebben 
verkregen overeenkomstig lid 6 van dit artikel. 

6. Jeugdleden zijn leden van de vereniging in de zin der wet. 
Jeugdleden zijn natuurlijke personen die in het 
verenigingsjaar niet de leeftijd van zestien jaar zullen 
bereiken. Het jeugdlid dat in de loop van het 
verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar zal bereiken, 
zal met ingang van de eerste dag van dat verenigingsjaar 
worden ingeschreven als lid. 

7. Ereleden zijn natuurlijke personen, die door de leden- 
vergadering met tenminste twee/derde (2/3) gedeelte van het 
aantal uitgebrachte geldige stemmen tot erelid zijn benoemd 
op grond van buitengewone verdiensten de vereniging bewezen 
en vervolgens de benoeming hebben aanvaard. 
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8. Donateurs zijn natuurlijke- en rechtspersonen, die de wens 
te kennen hebben gegeven de vereniging te steunen met een 
financiële bijdrage, waarvan het minimum bedrag wordt 

vastgesteld door de ledenvergadering.    
9. Bij afwijzing van een verzoek tot toelating tot de ver- 

eniging, stelt het bestuur de aanmelder hiervan schrif- 
telijk met redenen omkleed op de hoogte.   

10. De ledenvergadering is niet bevoegd alsnog tot toelating te 
besluiten. 

 

AANGAAN VAN HET LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 4. 

1. Zij die voor het lidmaatschap van de vereniging in aan- 
merking willen komen, melden zich daartoe schriftelijk aan 
door middel van het door de vereniging daartoe beschikbaar 

gesteld formulier.  
2.    

3.2. Zij verplichten zich de daarop gestelde vragen 
naar waarheid in te vullen. 

3. Jeugdleden dienen de aanvraag vergezeld te doen gaan van 
een (online) handtekening van ouders, voogd(es) of andere 
wettelijke vertegenwoordiger. 

4. Een verzoek tot toelating behoeft eerst goedkeuring van 
het bestuur, en weigering van het verzoek zal niet 
plaatsvinden op onredelijke gronden. 

5. Personen die door de bond zijn ontzet uit het lidmaatschap 
van de bond kunnen niet als lid van de vereniging worden 
toegelaten. 

5.  
 

BEëINDIGING/OPZEGGEN/SCHORSING/ONTZETTING VAN- EN UIT HET 
LIDMAATSCHAP 

ARTIKEL 5. 

1. Het lidmaatschap eindigt door; 

a. opzegging door het lid; 
b. overlijden van het lid; 
c. opzegging namens de vereniging; 
d. ontzetting door het bestuur. 

2. Het lidmaatschap staakt door: schorsing door het bestuur. 
3. Opzegging door het lid of namens de vereniging, kan in het 

algemeen slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal 

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn 
van tenminste één maandtwee maanden. 

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit 
artikel, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 
toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was 
opgezegd. 

5. Indien het bestuur het wenselijk acht, kan van de leden 3  en 
4 van dit artikel worden afgeweken indien een daartoe met 
reden omkleed verzoek aan het bestuur wordt aangeboden en het 

bestuur beslist dat verder lidmaatschap van de 
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vereniging niet wenselijk is. 

6. Opzegging namens de vereniging kan alleen geschieden op 
grond van: 
a. achterwege blijven van voldoening van contributies en/of 

andere financiële verplichtingen aan de vereni- ging; 

b. handelingen verrichten of nalaten waardoor de goede 
naam van de vereniging geschaad kan worden; 

c. voorts wanneer van de vereniging redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

7. Opzegging namens de vereniging dient altijd 
schriftelijk door het bestuur te geschieden, met daarin 
vermeld de reden van opzegging en de termijn, 
waarbinnen beroep op de ledenvergadering openstaat. 

8. Bezwaar tegen de opzegging van de vereniging kan worden 
aangetekend bij de ledenvergadering, welke na het horen 
van de partijen het opzeggingsbesluit kan vernietigen. 
Ongeacht de uitspraak van de ledenvergadering blijven 

voor het lid de financiële verplichtingen tot het 
moment van de opzegging bestaan. 

9. Schorsing door het bestuur vindt plaats indien sprake 
is van het verrichten of nalaten van handelingen, 
waardoor de goede naam van de vereniging geschaad kan 
worden en tevens indien er sprake is van het belemmeren 
van de goede gang van zaken tijdens de 
sportuitoefening. 

10. Schorsing door het bestuur opgelegd, vervalt bij de 
eerste te houden ledenvergadering, indien tweederde 
meerderheid van de ledenvergadering zo beslist 
wordt de schorsing voor bepaalde tijd voorgezet, 
doch ten hoogste met zes maanden. 

11. Het schorsingsbesluit dient schriftelijk aan het lid te 
worden medegedeeld. Het lid behoudt het recht bij de 
eerste ledenvergadering beroep tegen het schorsingsbe- 
sluit aan te tekenen. 

12. De uitspraak van de ledenvergadering is in deze 
bindend. 

13. Het bestuur is bevoegd tot ontzetting uit het 
lidmaatschap indien het bestuur van mening is dat het 
betreffende lid in strijd met de statuten, reglementen 

of besluiten van de vereniging heeft gehandeld of de 
vereniging op onredelijke wijze heeft benadeeld. 

14. Het bestuur stuurt een met redenen omklede brief naar 
het lid, waarin vermeld dienen te staan, datum 
poststempel van ontzetting, beroepsmogelijkheid, 
alsmede de daaraan verbonden tijdsduur. 
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15. Het uit zijn lidmaatschap ontzette lid kan op de Leden 
Vergadering beroep aantekenen tegen het door het bestuur 

genomen besluit. 

16. De uitspraak van de ledenvergadering is bindend. 
 

BIJDRAGE 
ARTIKEL 6. 

1. Leden en jeugdleden zijn verplicht tot een bijdrage, 
welke voor deze categorieën vastgesteld wordt door de 

ledenvergadering. Het bestuur heeft het recht deze 

bijdrage in termijnen in te vorderen. 

2. Leden en jeugdleden zijn verplicht tot het betalen van 
contributie voor het bondslidmaatschap, welke voor deze 

categorieën vastgelegd wordt door de sportbond. 

3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of 
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het 

betalen van de contributie te verlenen., met 

uitzondering van de contributie voor het 

bondslidmaatschap, welk door alle leden en jeugdleden 

betaald dient te worden. 

4. De ledenvergadering kan besluiten dat bij toetreding tot 
de vereniging een door haar vast te stellen in- 

schrijfgeld verschuldigd is. 

 

RECHTEN EN PLICHTEN 

ARTIKEL 7. 

1. Onverminderd de wettelijke rechten van de leden en 
jeugdleden hebben zij de rechten hun bij de statuten 

toegekend zoals om aan de voor hen georganiseerde les- 

sen, trainingen en andere evenementen deel te nemen, 

alsmede gebruik te maken van de eigendommen en van aan 

de vereniging ter beschikking gestelde, of in bruikleen 

gegeven sporthulpmiddelen en accommodaties, onverminderd 

hun verplichting tot nakoming van de reglementen, be- 

sluiten en gebruiken welke aan deze deelname of gebruik 

zijn verbonden. 

2. Alle leden en jeugdleden zijn verplicht de statuten, re- 
glementen en besluiten van de vereniging stipt na te 
leven en zich te onthouden van alles, wat met het belang van 

de vereniging in strijd is.    
3. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en/of 

besluiten van organen van de bond alsmede de van toepassing 
zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te onthouden 

van handelingen of gedragingen waardoor de belangen van de 
badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het 

bijzonder op onredelijke wijze wordt benadeeld. 
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4. De leden zijn verplicht bij hun toetreding het lidmaatschap 
van de bond aan te vragen: de vereniging is bevoegd om ten 
aanzien van een natuurlijk persoon een verzoek tot toelating 
tot het lidmaatschap van de bond in te dienen: het bestuur 

draagt voor deze aanmelding steeds onverwijld zorg 
overeenkomstig de ter zake geldende voorschriften van de bond. _ 

5. Het bestuur is verplicht om elk persoon die het recht heeft 
bij de vereniging op een andere dan incidentele basis de 
badmintonsport te beoefenen bij de bond aan te melden als 

bondslid.    
6.4. In geval van overtredingen als bedoeld in Artikel 7 lid 3 

is het betrokken lid onderworpen aan de bepalingen van het 
Tuchtreglement van de bond, vastgelegd door de Algemene 
ledenvergadering van de bond. 

 

BESTUUR 

ARTIKEL 8. 

1. Het bestuur van de vereniging dient te bestaan uit een 
oneven aantal bestuurders van minimaal vijf en maximaal uit 

zeven personen, die door de ledenvergadering worden benoemd. 

De bestuursleden dienen lid van de vereniging te zijn; zij 

dienen in de administratie te boek te staan als leden. 

Alle leden van het bestuur dienen meerderjarig te zijn, 

tenzij de ledenvergadering besluit één of meerdere leden 

dispensatie hiervan te verlenen. 

In ieder geval moeten de voorzitter, secretaris en pen- 

ningmeester van de vereniging de meerderjarigheid hebben 

bereikt. 

2. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in 
functie gekozen; de overige functies worden door de be- 

stuursleden onderling verdeeld 

3. Kandidaten voor het bestuur worden gesteld door tenminste 
vijf leden of door het zittende bestuur. 

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de 

vergadering medegedeeld; een voordracht door de leden wordt 

vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de 

secretaris ingediend. 

Bij gebreke van enig voordracht kunnen staande de ver- 

gadering kandidaten worden gesteld, zonder dat aan de eis 

dat de voordracht door tenminste vijf leden wordt gesteund, 

voldaan moet worden. 

4. Een bestuurslid kan te allen tijde door de ledenverga- 
dering worden ontslagen of geschorst. 

Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd 
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wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het 

verlopen van die termijn. 

5. Het gehele bestuur kan door de ledenvergadering ontslagen 
worden, mits de ledenvergadering, direct, voorziet in een 

nieuw bestuur van tenminste het statutair vereiste aantal 

bestuursleden. 

6. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn be- 
noeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 

Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar. 

7. Het bestuur behartigt de belangen van de vereniging, met 
het uitvoeren van de besluiten van de ledenvergadering en 

met het beheer van de gelden en de eigendommen van de 

vereniging. 

8. Het sluiten van overeenkomsten inzake het kopen, ver- 
vreemden of bezwaren van registergoederen behoort tot de 

bevoegdheden van het bestuur. 

 

ARTIKEL 8.a 

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. 

Bovendien kan de vereniging worden vertegenwoordigd door 

twee bestuursleden te zamen. 
 

LEDENVERGADERING 

ARTIKEL 9. 

1. Aan de ledenvergadering komen in de vereniging alle be- 
voegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het 

bestuur of enig ander orgaan zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het vereni- 
gingsjaar boekjaar wordt de ledenvergadering gehouden.    

3. Het bestuur is gerechtigd, zo dikwijls het dit nodig 
vindt, ledenvergaderingen uit te schrijven. 

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten- 
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van drie procent van de stemmen, verplicht tot 

het bijeenroepen van een ledenvergadering op een termijn 

niet langer dan vier weken. Echter dienen bij dit verzoek 

de redenen en de te behandelen onderwerpen voor deze 

ledenvergadering duidelijk omschreven te zijn. Indien aan 

het verzoek binnen veertien dagen na indiening nog geen 

gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot een 

bijeenkomst overgaan door oproeping overeenkomstig het 

hieromtrent bij of krachtens deze statuten bepaalde of 

per advertentie in tenminste één ter plaatse waar de 

vereniging gevestigd is, veel gelezen dag- of weekblad. 
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ARTIKEL 10. 
1. Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door middel van 

een schriftelijke kennisgeving, welke tenminste veertien 
dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergade- 
ring niet meegerekend, aan de leden, jeugdleden en ere- 

leden wordt toegezonden, of op de clubavond kan worden 
ontvangen. 

2. De kennisgeving bevat tenminste de agenda, de datum, de 
tijd en de plaats van de te houden vergadering. Andere 
stukken behorend tot de ledenvergadering worden gedeeld. 

 

ARTIKEL 11.    
1. Alle leden van zestien jaar en ouder en ereleden en de 

wettelijke vertegenwoordigers van jeugdleden beneden de 

leeftijd van zestien (16) jaar hebben toegang tot de 
ledenvergadering; zij hebben de bevoegdheid daarin het 

woord te voeren en voorstellen te doen.    
2. Geen toegang hebben geschorste leden, tenzij het 
bestuur of de ledenvergadering anders beslist. 

3.2. Over toegang van andere personen beslist de 
ledenverga- dering. 

4.3. Ieder lid, van zestien jaar of ouder en erelid van 
de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. 

5.4. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
6.5. De ledenvergaderingen worden geleid door 

de voorzitter of diens plaatsvervanger. 

7.6. Van het verhandelde in de ledenvergadering 
worden door de secretaris of een ander daartoe 

aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de 
voorzitter worden vastgelegd en ondertekend. 

8.7. Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een 
nota- rieel procesverbaal van het verhandelde doen 
opmaken. 

9.8. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal 
wordt ter kennis van de leden, jeugdleden en ereleden 
gebracht middels het clubblad, nieuwsbrief of 
rondschrijven. 

 

ARTIKEL 12.   
1. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen bij 

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige 
stemmen, tenzij in de wet of bij deze statuten anders is   

bepaald.     bepaald.  
Ongeldige en/of blanco stemmen worden geacht niet te zijn 
uitgebracht.        

2. Stemming over personen geschiedt bij ongetekende geslo- 
ten briefjes. Stemming over zaken geschiedt mondeling of 

bij "handopsteken", tenzij de voorzitter anders beslist. 

Bij staken der stemmen over zaken wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen. 
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Bij conflicten ontstaan bij stemming beslist de 

voorzitter. 
3. Het ter ledenvergadering uitgesproken oordeel van de 

voorzitter, dat door de ledenvergadering een besluit is 
genomen, is beslissend; hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een aangenomen besluit voorzover gestemd werd over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter 
onmiddellijk na het uitspreken van het in de vorige zin 
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt 
er een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der 

vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet 
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemge- 

rechtigde aanwezige dit verlangt; door deze nieuwe stemming 
vervalt de oorspronkelijke stemming. 

 

AGENDA VAN DE LEDENVERGADERING 

ARTIKEL 13. 

1. De agenda van de ledenvergadering wordt vastgesteld door het 
bestuur. 

2. Op een schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden is 
het bestuur verplicht een opgegeven punt op de agenda te 

plaatsen. 
Het verzoek hiertoe dient tien dagen vóór de vergadering 

door het bestuur ontvangen zijn. 

 

ARTIKEL 14. 
De agenda van de ledenvergadering bevat tenminste de vol- 

gende punten: 

a. het jaarverslag door het bestuur over het afgelopen ver- 
enigingsjaar; 

b. rekening en verantwoording door het bestuur over het 
gevoerde beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;c. 

verslag van de bevindingen van de kascontrolecommissie;d. 

verkiezing van bestuursleden; en 

e. benoeming van de kascontrolecommissie. 
 

VERENIGINGSJAAR, JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING 
ARTIKEL 15.    
1. Het verenigingsjaar en het lidmaatschapsjaar lopenopt 

van één januari september tot en met eenendertig 

december augustus van enig het volgende kalenderjaar. 
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaarloopt van 
één januari tot en met eenendertig december. 

2. Het bestuur is verplicht van de toestand van het vermo- 
gen van de vereniging zodanige aantekeningen bij te houden, 

dat daaruit te allen tijden de stand van  bezit,  baten 
en lasten kan worden opgemaakt. 

3. Op de ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarver- 
slag uit en doet overlegging van de daartoe noodzakelij- 
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ke stukken, rekening en verantwoording over in het afge- 

lopen verenigingsjaar gevoerd bestuur. Ieder lid heeft 
het recht deze rekening en verantwoording van het be- 

stuur te vorderen. 
4. . De ledenvergadering benoemt jaarlijks uit haar leden 

een kascontrolecommissie van tenminste twee leden, die 
geen deel mogen uitmaken van het bestuur en die de 
leeftijd van achttien (18) jaar zullen hebben bereikt, 

hetzij ouder zijn. 
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording 
van het bestuur en brengt de ledenvergadering verslag 
uit van haar bevindingen. 

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording 
bijzondere kennis, dan kan de commissie zich door een 
deskundige laten bijstaan. 
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar 
gewenste en terzake dienende inlichtingen te verschaf- 

fen, haar desgewenst de kas en de waarde te tonen en de 
boeken en de bescheiden van de vereniging te geven. 

5. De last van de commissie kan te allen tijde door de le- 
denvergadering worden herroepen, doch slechts bij benoe- 
ming van een andere commissie. 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2 
en lid 4 van dit artikel, tien jaar lang te handhaven. 

 

STATUTENWIJZIGING 
ARTIKEL 16. 

1. Statutenwijziging kan alleen plaatsvinden door een be- 
sluit van de ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met 
de mededeling dat aldaar statutenwijziging zal worden 
voorgesteld. 

2. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee 
/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een verga- 
dering waarin tenminste twee/derde van het aantal leden 

en jeugdleden van zestien (16) jaar en ouder aanwezig 
is. Is niet twee/derde deel van het bovenbedoelde aantal 
leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken een tweede 
vergadering gehouden, zoals dat in de vorige vergadering 
aan de orde is gekomen, ongeacht het aantal aanwezige 
leden dat een besluit kan nemen, mits met twee/derde deel 
van de uitgebrachte stemmen. 

3. Statutenwijzigingen treden niet eerder in werking dan op 
de datum dat de ledenvergadering het besluit heeft ge- 
nomen, tenzij op een latere datum als de ledenvergadering 

als zodanig heeft besloten, en niet dan nadat van de 
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statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt; 

tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid 

bevoegd. 
 

ONTBINDING 

ARTIKEL 17. 

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van 
de ledenvergadering. 

2. Tenzij de ledenvergadering anders besluit, vervalt het 
batig saldo na vereffening, aan degene die ten tijde van 
het besluit tot ontbinding, lid of jeugdlid waren. Ieder 

hunner ontvangt een gelijk deel.    
3. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 16 is van 

overeenkomstige toepassing.    
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor- 

zover dit tot vereffening van haar vermogen noodzakelijk 

is. Gedurende de vereffening blijven de  bepalingen van  
de statuten en reglementen voor zover dit mogelijk is van 
kracht. 

In de stukken en aankondigingen die de vereniging uit- 
gaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 

"in liquidatie" of in afkorting "in liq.". 

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ARTIKEL 18. 

De ledenvergadering stelt het huishoudelijk reglement vast; 

dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die 
in strijd zijn met de wet of met deze statuten. 

 

SLOTARTIKEL 
ARTIKEL 19. 

In alle gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk 

reglement niet of onvoldoende voorzien, alsmede in geval van 
twijfel over de interpretatie van enige bepaling daarvan, 
beslist het bestuur onder goedkeuring achteraf van de 

ledenvergadering. 
 

SLOTVERKLARING 
Tenslotte verklaren de comparanten, dat het eerste bestuur 
van de vereniging thans wordt gevormd door: 

voorzitter: de heer August Cornelis Wiesemann, de 
comparant sub 1 genoemd; 
secretaris: mevrouw Marcella Christine Nak, de 

comparante sub 2 genoemd; 
penningmeester: de heer Alexander Iwan Peter 
Kempenaars, geboren te Tilburg op vijfentwintig 

december negentien- honderd drieënvijftig, wonende te 
1107 WP Amsterdam, Spakenburgstraat 67; 

de heer René Pater, geboren te Amsterdam op drieën- 
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twintig mei negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 

1107 RH Amsterdam, Terletstraat 8; 

de heer Gerardus Nuy, geboren te Amsterdam op twee maart 

negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 1107 WZ 

Amsterdam, Speuldestraat 54. 

 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 

 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum 
in het hoofd dezer akte vermeld. 

 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de com- 
paranten, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van 
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorle- 
zing daarvan geen prijs te stellen. 

 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de com- 
paranten en mij, notaris, ondertekend. 

 

 

 

 

 

 

 

 
(getekend): A.C. Wiesemann, M.C. Nak, C. Constandse. 
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