Randmeer Klasse Organisatie
Statuten
Versie 9 mei 2012

Op negen mei tweeduizend twaalf verschijnt voor mij,
Mr Paul Herbert Brown Gorsira, notaris te Wassenaar:
de heer Baltus Jan Barendregt (paspoort nummer bekend), wonende te 3056 LV
Rotterdam, De Wurft 11, geboren te Rotterdam op achttien mei negentienhonderd
tweeënvijftig, gehuwd, te dezen handelend als secretaris van - en conform artikel 20
lid 4 van de statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende - de statutair te Amsterdam
gevestigde vereniging RANDMEER KLASSE ORGANISATIE, kantoorhoudende
te 3056 LV Rotterdam, De Wurft 11, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel en Fabrieken onder nummer 40.533.182, hierna ook te noemen “de
vereniging”.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart:
Dat de algemene ledenvergadering van de vereniging, opgericht bij akte de dato zeven juli
negentienhonderd vierenzestig, op acht januari tweeduizend twaalf heeft besloten de
statuten van de vereniging te wijzigen als hierna vermeld.
Van welk besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van
voornoemde algemene ledenvergadering.
Tevens verklaart de verschenen persoon dat het bestuur van de vereniging Koninklijk
Nederlands Watersport Verbond op vijfentwintig april tweeduizend twaalf de conform
artikel 20 lid 5 van de statuten van de vereniging vereiste goedkeuring heeft verleend aan
nagemelde statutenwijziging. Van deze goedkeuring blijkt uit een aan deze akte gehecht
exemplaar van een verklaringvan die vereniging.
Ter uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging,
verklaart de verschenen persoon dat de statuten van de vereniging algeheel worden
gewijzigd, zodat zij luiden als volgt:

“S T A T U T EN
Naam
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: Randmeer Klasse Organisatie; afgekort “RKO”.
Zij is opgericht op zeven juli negentienhonderd vierenzestig.
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Zetel
Artikel 2
De vereniging heeft haar zetel te Amsterdam.
Doel
Artikel 3
1.

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het (wedstrijd)zeilen in de
Randmeer als nationale klasse, het behartigen van de belangen van de leden, voor
zover deze gelegen zijn op het gebied van de zeilsport, en het actief bijdragen aan de
ontwikkeling van de Randmeer klasse.

2.

Zij tracht dit doel binnen de door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
(hierna te noemen: ‘Watersportverbond’) gestelde regels onder meer te bereiken door:
a.

het behartigen van de belangen van de klasse bij het Watersportverbond;

b.

het samenwerken met organisaties in binnen- en buitenland die eenzelfde doel
nastreven of anderszins actief zijn in de watersport;

c.

het doen of mede doen ontwikkelen en handhaven van de klassenvoorschriften en
het bevorderen van een goed contact tussen eigenaren/zeilers van boten in de
Randmeerklasse en het uitwisselen van kennis door het beleggen van
vergaderingen en bijeenkomsten, het houden van cursussen en lezingen, het geven
van instructies en trainingen;

d.

het (doen) organiseren van zeilwedstrijden en kampioenschappen;

e.

het houden van toerevenementen;

f.

het verstrekken van adviezen aan de leden;

g.

het gebruik maken van alle andere wettige middelen, die voor het doel
bevorderlijk kunnen zijn.

Leden
Artikel 4
1.

Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van de vereniging. Het lidmaatschap is
persoonlijk.

2.

Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
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Begunstigers
Artikel 5
Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die zich bereid hebben verklaard
de vereniging financieel te steunen, tot een jaarlijks door de Algemene Vergadering vast te
stellen minimumbedrag.
Ereleden
Artikel 6
1.

Erelid zijn natuurlijke personen die zich jegens de Vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.

2.

Zij worden op voordracht van het bestuur als zodanig door de Algemene Vergadering
benoemd met tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen.

3.

Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als leden, maar betalen geen
contributie.

Toelating
Artikel 7
1.

Kandidaat leden en begunstigers melden zich schriftelijk aan bij het bestuur.

2.

Het bestuur beslist binnen vier weken na ontvangst van de aanmelding omtrent de
toelating als lid.

3.

Indien het bestuur een lid weigert, deelt men dit schriftelijk aan de kandidaat mede.

4.

Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

Einde van het lidmaatschap
Artikel 8
1.

2.

Het lidmaatschap eindigt:
a.

door overlijden van het lid;

b.

door opzegging door het lid;

c.

door opzegging door de vereniging;

d.

door ontzetting.

Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, die vier
weken voor het einde van het verenigingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn.

Opgericht 7 juli 1964

Pagina ! 3 van ! 13

Randmeer Klasse Organisatie
Statuten
Versie 9 mei 2012

Indien opzegging niet tijdig geschiedt, loopt het lidmaatschap door tot het einde van
het eerst volgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist.
Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
3.

Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid na daartoe tweemaal
schriftelijk te zijn aangemaand, niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens
de vereniging heeft voldaan, wanneer het lid opgehouden heeft te voldoen aan de
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld of wanneer redelijkerwijs van
de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Het lid wordt daarvan
ten spoedigste per aangetekende brief, met opgave van redenen, in kennis gesteld.

5.

Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving
van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

6.

Ontzetting 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.

7.

Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt daarvan ten spoedigste per
aangetekende brief, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Betrokkene staat
binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.

Artikel 9
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar aanvangt, dan wel eindigt, is,
respectievelijk blijft, de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
anders beslist.
Einde van de rechten en verplichtingen van begunstigers
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Artikel 10
1.

De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.

2.

Opzegging door de begunstiger geschiedt door een schriftelijke mededeling aan de
secretaris.

3.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

Geldmiddelen
Artikel 11
1.

De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door de contributies van leden,
giften en bijdragen van begunstigers, schenkingen, erfstellingen, legaten, subsidies en
andere baten.

2.

De leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die
door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.

3.

Zij kunnen daartoe door de Algemene Vergadering in categorieën worden ingedeeld
die een verschillende bijdrage betalen. Bedoelde indeling wordt in het Huishoudelijk
Reglement vastgelegd

4.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Bestuur
Artikel 12
1.

Het bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering vast te stellen aantal van
tenminste drie meerderjarige personen, die door de Algemene Vergadering worden
benoemd.

2.

Voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie gekozen. De voorzitter,
secretaris en de penningmeester dienen tenminste éénentwintig jaar oud te zijn.
Een bestuurslid kan twee functies bekleden. Binnen het bestuur wordt één lid
aangewezen als plaatsvervangend voorzitter.

3.

De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten
van ten minste drie bestuursleden, behoudens het bepaalde in lid 4.
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4.

Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene
Vergadering.

5.

Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen,
dan is de Algemene Vergadering vrij in de keus.

6.

Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing
Artikel 13
1.

2.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a.

op verzoek van het bestuurslid;

b.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

Elk bestuurslid kan te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden ontslagen of geschorst door een met ten minste twee derden van
de uitgebrachte stemmen genomen besluit.

3.

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

4.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een door het
bestuur op te maken rooster van aftreding. Een aftredend bestuurslid is eenmaal
herkiesbaar. (In bijzondere gevallen kan de algemene vergadering echter
herbenoeming voor nog een periode van – maximaal – vier jaar toestaan).

5.

Een bestuurslid, dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster
de plaats van zijn voorganger in.

Bestuurstaak
Artikel 14
1.

Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden drie 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 of de open plaatsen aan de orde komt.
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3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt.

5.

Het bestuur behoeft goedkeuring van tenminste twee/derde van de stemgerechtigde
leden tijdens een Algemene Vergadering ongeacht het aantal ter vergadering
aanwezige of vertegenwoordigde leden voor besluiten tot:
a.

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend;

b.

het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken
van een aan de vereniging verleend bankkrediet.

6.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden
gedaan.

Vertegenwoordiging
Artikel 15
1.

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuurders tezamen
waaronder in ieder geval hetzij de voorzitter, hetzij de secretaris, hetzij de
penningmeester.

3.

In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de
vereniging te vertegenwoordigen.

Besluitvorming van het bestuur
Artikel 16
1.

Bestuursbesluiten kunnen slechts geldig worden genomen in bestuursvergaderingen
waarin tenminste de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

2.

Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan
beslist de voorzitter.
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3.

Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die staande de vergadering of in de eerstvolgende vergadering door het
bestuur worden vastgelegd en ten blijke daarvan worden ondertekend door de
voorzitter en de secretaris.

De Algemene Vergadering
Artikel 17
1.

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2.

Jaarlijks wordt voor één februari een Algemene Vergadering, de Jaarvergadering,
gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde:
a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 22 met het
verslag van de aldaar bedoelde commissie;

b.

de benoeming van de in artikel 22 bedoelde commissie voor het lopende
verenigingsjaar;

c.

de behandeling en goedkeuring van de concept-begroting voor het volgende
verenigingsjaar;

d.

de benoeming van bestuursleden;

e.

voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.

3.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit
wenselijk oordeelt.

4.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in de algemene
vergadering verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen
geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan
door middel van een advertentie in een veelgelezen landelijk dagblad. De verzoekers
kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met het leiden van de vergadering
en het opstellen der notulen.

Toegang en stemrecht
Artikel 18
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1.

Toegang tot de algemene vergaderingen hebben leden, ereleden en begunstigers van de
vereniging, alsmede de bestuursleden, commissieleden en vertegenwoordigers van het
Watersportverbond welke bij het wedstrijdzeilen betrokken zijn.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing
wordt behandeld en is bevoegd over het besluit tot schorsing het woord te voeren.

2.

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de vergadering.

3.

Bestuursleden, commissieleden en vertegenwoordigers van het Watersportverbond,
welke bij het wedstrijdzeilen betrokken zijn hebben het recht tijdens de algemene
vergaderingen het woord te voeren.

4.

Ieder lid heeft één stem.

Voorzitterschap en notulen
Artikel 19
1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op
de wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door
de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende
vergadering worden vastgesteld en alsdan door de voorzitter en de notulist worden
ondertekend.

Bijeenroepen algemene vergaderingen
Artikel 20
1.

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.

2.

De oproeping geschiedt schriftelijk, dan wel binnen het Huishoudelijk Reglement te
regelen andere methoden, aan de adressen van de leden en begunstigers volgens het
ledenregister bedoeld in artikel 4. De oproeping voor een vergadering wordt tenminste
drie weken voor de vergadering verzonden.

3.

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het
bepaalde in artikel 25.

Besluitvorming van de algemene vergadering
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Artikel 21
1.

Op een algemene vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen over die
onderwerpen die op de gepubliceerde agenda zijn geplaatst.

2.

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

3.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4.

Voor zover de statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

5.

Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6.

Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken
beslist het lot.

7.

Indien stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het voorstel verworpen.

8.

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde zulks vóór de stemming verlangt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt.

Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 22
1.

Het boekjaar van de Randmeer Klasse Organisatie loopt van één november tot en met
éénendertig oktober.
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2.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles
betreffende de werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit
deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe
behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te
bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen
worden gekend.

3.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van
het boekjaar, behoudens uitstel door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit over
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en
de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering
over. Deze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen
melding gemaakt.
Na verloop van de termijn waarbinnen de rekening en verantwoording dient te worden
afgelegd kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij deze
verplichtingen nakomen.

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de stemgerechtigde leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.
De commissie onderzoekt de stukken als bedoeld in de tweede volzin van lid 3 van dit
artikel en brengt aan de algemene vergadering haar bevindingen uit.

5.

Het bestuur is verplicht de commissie 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.

6.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 gedurende zeven
jaren te bewaren.

Technische vergaderingen
Artikel 23
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1.

Over voorstellen die de klasse voorschriften betreffen kunnen alleen in een technische
vergadering besluiten worden genomen.

2.

Een technische vergadering valt onder de verantwoordelijkheid van het
Watersportverbond

3.

Op een technische vergadering is het Reglement voor Klassenorganisaties van
toepassing. Het Reglement voor Klassenorganisaties is bindend in het geval van
meningsverschillen.

Statutenwijziging
Artikel 24
1.

De statuten van de vereniging kunnen niet gewijzigd worden dan door een besluit van
de algemene vergadering, genomen in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2.

Het voorstel voor de wijziging, waarin de voorgedragen statutenwijziging woordelijk
is opgenomen, wordt bij de oproep tot de desbetreffende vergadering aan alle leden
toegezonden. Bovendien worden het voorstel als hiervoor bedoeld tenminste vijf
dagen voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden tot na de afloop van die
dag ten huize van de secretaris voor de leden ter inzage gelegd.

3.

Het besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de aanwezige
uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden.

4.

Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft de schriftelijke goedkeuring van het
bestuur van het Watersportverbond alvorens van kracht te worden.

5.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte, is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding
Artikel 25
1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige
toepassing met dien verstande dat telkens een drie vierde meerderheid der stemmen is
vereist en waarin de eerst opgeroepen vergadering drie vierde van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd moet zijn.
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2.

Het batig saldo na vereffening zal worden bestemd voor door de algemene vergadering
te bepalen doeleinden, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de
vereniging, tenzij de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding anders beslist,
één en ander met inachtneming van hetgeen door de wet wordt bepaald.

Huishoudelijk reglement
Artikel 26
1.

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent
alle onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2.

Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet noch met de statuten.

Versie beheer
Artikel 27
1.

Deze statuten vervangen de statuten die zijn opgemaakt op zeven april
negentienhonderd éénentachtig bij notaris van A.G. van Solinge te Amsterdam.”

WAARVAN AKTE is verleden te Wassenaar op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte vooraf en tijdig te hebben
kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon, aan mij
notaris bekend, en mij notaris ondertekend.
Was getekend:
P.H.B. Gorsira
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