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STA'n.rrENWJJZIGINO VERENIOING

NAAM EN ZETEL --~~~ ~-_~--_Artike~ 1 ~-.~: I, De vereniging draagt de naam: AJlemeDe Capelle ZvremverealliDa ACZ. -

2. Zij heeft haar zetel in de gcmeente Capelle Ban den nISei." -
~ w Artikel 2 De vereniging, welke is opgericht op een oktober negen- -

t1enhonderd achtenzestig, is aangegaan voor onbepaalde --
tijd. gQiL Artikel 3 1. De vereniging stel t zich ten doe! de beoefening van --

hat zwemmen, in de ruimste zin, te bevorderen en meer

a~gemeen ta aaken. 2. De vereniging tracht di t doe~ onder meer te ~ken -

door hat verwerven en bet daams behouden van bet lidllaatschap van de KoninkJ.ijke Nederlandae ZWembond -

(afgekort K.N.Z.B.), gevestigd te Nieuwegein, onder --
arkenning van de K.N.Z.B. ala enig besturend en con- -
trolerend lichaam op zwemgebied in Nederland, alamede

door Riddal van: a. het houden van gerege~de oefeningen, .ede tar op- -

leiding tot bet behalen van zwemvaardigheidsdiplo-
8a's der K.N.Z.B.; b. bet houden van- en dee~nemen aan zwem- en/at water-

polowedstrijden en zwemfeesten; c. bet maken van propaganda voor bet zwemmen ala mid-

del tot volksopvoeding, ontspanning en bevordering

van de vo~ksgezondheld; d. al~e hoar ten dienste staande overige wettige aid-

delen. ~ 3. De vereniging is tevens aangesloten bij de kring Rotterdam ven de K.N.Z.B.. Hetgeen in artikel 8 wordt

gesteld ten aanzien van de K. N'. Z . B., geldt tevens voor

de kring Rotterdam van de K.N.Z.B.. BOEKJAAR Artikel 4 Het boekjaar van de vereniglng va~t samen alet bet kuen-

derjaar. --~ INRICHTING ~ Art~kel 5 1. Organen van de vereniging zijn bet bestuur, de algeme-

ne vergadering alsmede alle overige personen en com- -
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aiBsies, die krachtens de statuten door de algemene --
vergadering belaat zijn met een nader ~chreven taak
en aan vie daarbij door de alg888n8 vergaderj.ng be- --

81iaa1ngebeYoegdbeid La toegekend. 2. D8 organen van de verenlglng, bedoeld in lid 1, babben

geen rechtspersoonlijkheid. ~ Artlk81§ 1. ~en van de veren1g1ng zijn natuurlijke per8onen. die

op bun verzoek door bet be8tuur ale 1.J.d zijn toeq8la-

tan. 2. Minderjarigen, die ala lid wenaen te wo~en toagelatan

dienen bij bun aanvraag een 8chrittelijke tO88t~

van bW1 vettelijke vertegen1ft)Qrd.t.gar over te leggen. -

3. Ing8V8l van Diet toelating door bet be8tuur zal op ---
V8r:oek van de betrokkene door de eerstvo1.gende a1.g.-

I vergadering alsnog over t~at1.ng ~rden beslJ.at.

,. P8r80n8n. die door d. K.N.Z.B. of de kr.t.ng 1..vanalang

zijn uJ.tg..J.oten van bet recht tot bet deelneaen Ban -

en1ge akti vi taJ. t dan wel van bet r.cht functi- in d.

K.N.Z.B. te bekleden, kunnen niet ala lid van de veraniging ~rd.n toegelatan. 5. De leden worden onder onder3~~eiden in: a. ereJ.8den:l b. J.eden van verdienste; c. 8en1orleden; d. juniorleden. 6. EreJ.eden zijn natuurJ.ijke peraonen, die op ~ van -

bui tengevone verdiensten voor de vereniging op vOOr- -
dracht van bet bestuur ot van tanllinst8 vij tentvint.t.g
stemgerecbt~gde .en~orleden door de alg...ne vergad.-
ring aJ.a zodanig zijn benoemd. Zij hebben deze1fde ---
r8chten en verpl~chtingen ala de overige 1.edan, doch -

zijn vrijgesteld van contributiebeta~ing. 7. L8den van verdianst. zijn natuurJ.ijke person.n. d~. op

grand van bij zor.ser. verdiensten voor de vereniging --

al. zodanJ.g door bet beatuur zij n b8n088d. Op hen 1. -
bet bepaa~de in de 1.aetste zin van bet vorige 1.id van

toepassing. 8. Senior1.eden zijn ~ed8n. die op een januari van bet ---

betreffende jeer de 1.e.ft1jd van z..tian jeer hebben -

bereikt. 9. Juniorl84en zijn led8n. die op .en januari van bet ---

betraffende jeer nog ni.t d. leeftijd van z..tien jeer
habben ~t. ONDERSTEUNENDE LEDEN 1 Art1kel 7
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1. Ondersteunende 1eden zijn natuur1ijke personen of rechtspersonen, ~e zich jegens de vereniging ver- ---

plichten tot voldoening van een jaarlijk8e bijdrage --
wearvan bet nniaua door de algemene vergedering ttardt

bepaeld en die door bet bestuur als zodanig zijn aangenomen. 2. Ondersteunende leden zij n geen leden van de verenigino

ala bedoeld in ertikel 6 en hebben geen andere rechten
en verplichtingen, dan die welke aan hen bij of krach-
tens de statuten en reglementen van de vereniging zijn
toegekend of opgelegd. 3. De rechtan en verplichtingen van ondersteunende leden

kunnen te ulen tijde wederzijds door opzegging Worden
belindigd~ met dien verstande, dat bij opzegging door
&en ondersteunend lid de jaarlijkse bijdrage voor bet
lopende boekjaar voor bet geheel verschuldigd blijft.

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door bet bestuur. VERPL~CHTINGEN VAN DE LEDEN ~ Artikel 8 1. De leden zijn verplicht: a. de statuten en reglementan van de vareniging en de I

beslui tan van de orgenen van de vereniging, bedceld
in artikel 5 na te leYen en de j ur~8dictie van de - i
dearin vermelde organen te erkennen; ~-'

b. zich jegens elkander en ten opzichte van de vereni-
g~ng te gedragen naar hetgeen door red~ijkheid en
billijkheid wordt gevorderd; ~ c. de belangen van de vereniging en van hear organen,

die van de K.N.Z.B. en hear organen en die van de -
zwemsport in bet algemeen n~et te sphaden; d. a~le overige verpl~chtingen te aanvaarden en na te

koman, welke uit het lidmaatschap voortvloei$n of -
welke de vereniging in naam van hear leden aangaat.

2. De leden en andere aange.lotenen alsmede degenen, die
in de vereniging een functie, welke dan oak, bekleden,
onderwerpen zich door de aanvaarding van bun lidmaat-

sohap, aangeslotene zijn of functie tegenover de K.N.Z.B. aan dezelfde verplichtingen, waaraan de vereniging als lid van de K.N.Z.B. i8 of zal zijn onderworpen, daaronder begrepen aitsdien de verplich-

ting de statuten en reglementen van de K.N.Z.B. en de
be8luiten van zijn organen na te leven, al~. over~ge -
verp1ichtingen te aanvaarden, welke uit bet lidaaat- -
&chap van de vereniging a~s 1id van de K.N.Z.B. en lid

van de kring Rotterdam voortvloeien of we1ke de K.N.Z.8. in neam van zijn leden aangaat, en zich te --
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onderwerpen Ban de tuchtreChtspraak, de disc1plina1re

rechtspraak, de arb1tra1re rachtspraak en de ada1n1- -

strat1eva rechtspraak, zoals vastgelegd en nader geregeld in d8 daarop betrekkJ;ng hebbende regl88enten

van de K.N.Z.S., evenwel voor wat de door de K.N.Z.S.

en/of de kring Rotterdam in naaJI van zijn leden aange-
gane verpl1chting8n betreft slechts voorzover dez8 ---
verpl1chtingen tevens betrekk1ng bebben op de leden --

van de varen1g1ng. Onder andere aanga.lotenen worden in di t artikal 8ede

verstaan z1j, die op enigerlai wijze .in of .ear regelmatig van de d1ensten van de verenig1ng gebruik -

maken. De vereniging is bevoegd oaa in Mala van hear laden ---

tegenover de K.N.Z.S. de verplichtingen aan te gaan --

ala in dit lid oaschreven. 3. De vereniging kan daarnaast tegenover derden, voor ---

zover uit daze statuten niet bet tegendeel voort- vloeit, ten behoeva van de laden rechten bedingan an,

voor zover dit in de statuteD uitdrukkelijk i. bepa~d
en onder verwijz1ng I)aar artikal 15, de laden 3 en 4,

te bunnen laste verplichtingen aangaan. 4. Een besluit waarbij rechten zijn beperkt of verpli~~-

t~ngan zijn verzwaard, is Diet op Ben lid van toepas-

sing indian, ..t inachtnelRing van het in artikel 11 --

lid 5 bepaalde, ean lid bet besluit te zijnen opzichte

i u~tslu1t door opzegging van hat lidaaatschap. TUCHTRECHTSPRAAK ~ Artikel 9 1. Aan de tuchtrechtspraak van de veren1ging zijn ~le --

leden en andere aangeslotenen onderworpen. 2. In bet algeaeen zal strafbaar z1jn handelen o~ nalaten

in strijd ..t de statuteD, reglementen en/of besluiten

van de organan van de vereniging. 3 . Voorzover daze bevoegdhe1d Diet aan een door de alge-

..ne vergadering te benoemen cOlDlDJ.ssie, ~a.t _t de

tuchtrechtspraak is opgedragen, is hat bestuur bevoegd

018 ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 2 van

dit artikal de volgende straf~en op te leggeD: e. berisping; b. ernstige berisping; c. tuchtrechtelijke boate; d. schorsing. 4. De competentie, samenstell1ng, bevoegdheden en werk- -

wij ze van de in lid 3 bedoelde commissie, alsmede de -

procesgang kunnen nader worden geregeld in Ben ~zon-

derlijk door de algemene vergadering vast te stalleD -
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tuchtreglement. 5. Tuchtrechtel1jke boeten kunnen wor~en opgeleg~ tot ten

hoog8'te de door de ugemene vergadering vastge8t8lde -

._.i-e. ~ 6. Scbor81ng van bet 11d8aat8Chap ken worden opgelegd tot

ten hoog8te ~e door de a1g.-n. vergadering V8Stge- --
8'te1de IIax1IIUllper1oden. Gedurende de per1ode dat &en -
lid geschors't 18, b11jf't he't gehouden san z1jn ver- --
p11cht1ngen 'tegenover de veran1g1ng en heeft bet 't8g8noV8r de vereniging geen andere rechten den z1ch -
'te verweren in tuchtzaken, beroep in 'te sta11en en ---

grat1e te verzoeken. 7. Ontzett1ng ui t het l1dmaat8chap kan alleen door de ---

algem8n8 vergader1ng worden u1tgesproken, 1nd~en een -
11d in ernst~ge aate in 8trijd ..t d. 8tatuten, regle-

~ten of bes1ui ten van organen van de vereniging hande1 t of de vereniging op c.1redel~j ke wij ze bena- --

dee1t. 8. Nadat tot on'tzett1ng is be81o'ten, wor~t de betrokkene

ten 8po8d1gste door aiddel van een aangetekend 8chr1j-
yen van hat bes1u1t, met opgave van redenen in kenn1s .

gast.1~. !
9. zowe1 b1j de b8banc18ling ~oor hat bastuur ca8U quo de ,

tuch~ss1e a1s b1j de behandel1ng ~oor de ug~ ,
verga~er1ng ken ~e betrokkene, 1nd1en hij a1 den Diet
op zijn verzoek persoori11jk wordt gehoord, z~ch door -

een raadsaan doen b1jstaan. 1 CONTRIBUTIE Art~k.l 10 1. De 1eden z1jn ga}X)uden 1:O't ha't be~uen aan de V8ren1-

glng van een jaar11jkse contribut1e, welke door de ---
a1gemene vergadering wordt vaBtge8ta1d. De 18den kunnen in categor1een worden 1ngedeel~, die ~ ver- -

8Ch11lende contribut1e betuen. 2. Wanneer bet l1d8aatschap in de loop van bet boekj aer -
e1nd1gt b1ij ft n1.~ de ~tribut1e voor bat gehe1e jaer ver8chu1digd. 3. He't be8tuur 1s bevoeg~ 1n b1j zondere geva11en gehe1e -
of gedeeltel1jke ontheff1ng van de verp11chting 'tot --
hat be'tUen van contr~~1e 'ta verlenen. aYNDE LXDMAA~ Art1k8l 11 1. Bet 1idaaatschap eind1gt: a. door overl1jden van bet 11d: b. door opzegging ~oor hat 11d: c. door opzegging door de veren1g1ng1 d. door ontzetting over~tig hat bepaa1d8 in
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artike19 lid 7. 2. Opzegging door de vereniging ken gaachieden wannear --
, een lid beeft ~ aan de vere1.sten voor bet ---

lidaaetschep te voldoen o~ wannaar hij zijn varplich-
I tingan jagens de vareniging niat nakc.-t of wennaar van

da vareniging redalijkarwij ze niet gevargd ken worden

hat lid8aetschap te leten voortduren. ---~ I 3. Opzegging van het lid8aatachap door bet lid of door de

vareniging ken slechts geschieden tegen bet a1nda van
aan boekj ear en _t inachtn8lDing van Hn opzaggings- -

I teraijn van tenain8te aen --and. 4. Ben opzegging in .trijd met het in lid 3 bepealda dcat

bet lid88atschap 8ind1.gen op bet vroagst toegeleten --

tijdstip, volgende op de detUIII, waartegan we. opge- --

zegd. I S. B8n opzegging ~s bedoald in artikel 8 lid 4 dient te

ga8chiaden binnen aan 8aand, nadat hat b8dO8lde ba- --
alu1. t _an bet. lid is bekend geworden o~ 18 88dega- ---
daeld. ~ 6. In a~wijking van hat in lid 3 bapaalde ken opzegging -
door het lid _t ona1.ddellijke ingang voorts geach1.e-
den binnen een .aand nadat hem een beslui t tot omzet-
ting van de vareniginq in een andere rechtsvor8 of 88n

bealuit tot fuaie ia .-degadeeld. 7. In afwijking van hat in lid 3 bepaalde ken opzegging -
door de vareniging 8et onaiddellijke inqang plaaa ---
bebb8n, indien redalijkerwijze Van de V8reniging n1.et
gaverg'd kan worden bet l1.dmaatschap langer ta laten --
voortduren. ~ 8. Behalve ingeval van overlijden wordt een lid, dat heeft opgazegd, geacht DOg lid ta zijn, zolang bet ---

niet haeft voldaan aan zijn geldalijke varp~chting --
~en opzich~e van de veraniging ot zolang enige aange-
legenheid, wearbij het lid betrokken is nie~ is e~ge-
wikkeld, de tenu1.tvoerlegging van een opgelegde atrat
daar1.n beQ'repen. Gedur8nde daze periode ken d8 batrok-

, kene geeD rechtan uitoe~enen. BBSTUUR Artikal 12 1. Bat baatuur van de vereniging ba8taat u1.t ten ainate -

vij~ ...rderjarige laden, die door de algemene verga-
daring ~rden gakozen u1.t de laden, te _ten: aan voorzi tter, &en secretarIs, een penn1ng1D888tar en

~en 8inste twa. andere bestuuraleden. De tunctiea van
aacreteria en pennir\g-.8ter kunnen oak 1.n ean band --

varenIg'd zijn, in welk gavel In het bestuur ten .inste
drie andere bestuuraleden zitting babben.
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2. Het aental beatuursleden wordt vutgestud door de ---
alg8188ne vergadering, terwijl de voorzitter in functie
wordt gekOzen. Bet bestuur V8rdeel t de overige func- -

I tie. en doet hiervan .ededeling aan de laden. 3. De voorzitter, de secretari8 en de penn1ng8ee8ter, ---

alsmede een door hat bestuur uit zijn midden aan te --
wij zen lid, indien de functies van .ecre~aris en penningaeester in een hand veren1gd zijn, vormen bet -

I dagelijk8 be8tuur. 4. Elk bestuur.1J.d, ook wanneer bet voor een bep~de ---

tijd is benoemd, ken te allan tijde door bet orgaan --
clat ~ beno.-18 worden ant.lagen of ~cbors~. Ben --
.chor8J.ng, die niet binnen dr1e 88anclen gevolgd wordt
door een b88lui t tot antalag, 81nd1gt door be~ verloop

van die teraijn. 5. De be.tuursleclen worden gekozen voor de tijd van drie

jaar ~nclerd h8t V8rder in d1t lid bepaalde. I Jaarlijks treden een of meer van deze be8tuur81eden af

in de alg~ vergaciering, waarin bet beatuur reka- -
n1ng en verantwoordJ.ng cIoet over bet afgelopen boek- -
j ear volg8n8 Ben door bet b88tuur op ta .-ken roo.tar,
oak al i. de termijn van drJ.e jaar nag ni.t dan wel --'

I reed. .erder in dat boekjaar verstreken. De aftredenden zijn, behoudens bet in lid 1 bepaalde, I

terstond herkiesbaar: wie in een tussentijdse vacatur. i
! =-=~~: ~:_~~:_~~~-~-~:~~~-~-~:j-~

I1 6 . !'ot een w~ voor de ug.-ne vergadering kunnen door

bet bestuur of ten ainate tien .en1orleden kandidaten

Iworden geateld voor te vervullen vecaturea. Door de alg- vergader1ng zalf kunnen kandj.clatan --

worden gestald bJ.j e.n beslui t genomen .et een meer- -

derhaid van tan 81n8te twee/dercle van cia geldig uJ.tge-
brachte ste888n. 1. Het bestuurslid8aat8chap .indigt: a. door overlijden of bedanken; b. door verlias van de hoedanigbeid van lid van de ---

vereniging. ~ 8. Ieclar b88tuurslJ.d i8 tegenover de veren1ging gehouden

tot een behoorlijke ~11ng van de ~ opgedragen -
teak. Indien bet een aangelegenheid batreft, die tot -

I de werkkring van twee of aeer beatuursleden behoort, -
i8 i8der van hen hoofdelijk aan.prakelijk tagenover de
veranJ.ging, tenzij hij bewij8t, dat de teko~ng --
n1e~ aan bea ta wJ.jten i. en dat hij nie~ nala~~g ~8 -
gewee.t in het treffen van maatregelen OBI de gevolgen
daarven af t8 wenclen.
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BESTtroRSTMK -- --
Art~kel 13 1. Behoudens de beperkjongen volgena de ata"tU~an 18 he~ --

beatuur belaS't _t bet besturan van de veren1.gi.ng terw~j ~ bat dage~ij ke be8tuur be~ast is ..t de behan-

deling van all. lopend8 an spoedeis8nde zaken. 2. Indian bet aantal bestuurs~eden beneden vij f is ge- --

daald of he~ aantal leden van hat dage~ijk. beatuur --
beneden drie, blijven zowel bet be8tuur ala hat dage-
lijks b88tuur bevoegd, doch is bet bestuur verpl1cht -
zo 8poedig 8:Jgel1jk een alg...ne vergadering b1j~ te

roapen ter voorzianing in de vacaturas. 3. Bet bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid

bepaa~de onderdalan van zij n teak t8 doen ui tvoeran --
door ~..i- waarvan de l8den door be~ bea"tUur worden b8no88d en te allen tijd. kunnan worden on~8~a-

gen. Bet bepaa~de in ar~~ke~ 12 ~id 4 i8 daarbij van -
OV8r8enk088t~ge toepa..ing. Onder da door bat bestuur in t. sullen ~a.~- ---

z~jn nie~ begrepan: a. de financiale commiss~.: b. de tuchtco8missie: en c. de CO88i88ia van beroap, welke door de alg~ vergedaring worden gekozen ind~en tot ~nstel~ing daarvan door de a~gemene verga-

daring wordt besloten. ~ VERGADBR:INGEN VAN BES'rtnJR EN DAGEL:I.ncs BES'nJUR Artikel 14 1. Tenz~j h8~ bestuur caau quo bet dagelijks beatuur anders bepaa~ t vergader~ be~ betreffende be8t\Jur VarU18er de voorz~ tter of de aecretari8 zu1k8 V8rzoe- -

ken. ~--
12. Bet bea"tUur en h.~ dag.l~jk. bestuur kunnen ook bu~ten

vargadering be8lui~en n8Den, .ita d~t achrift.l~jk, --
te1~~8Ch, per ~- of per tel.fea g_chiadt, alle

leden van bat betre~~8nd. bestuur in bet t8 a.-n b88lui t z~jn gekend en geen hunner zich tegen d.z. ---

w~jz. van bea~uitvo~ng verz.t. 3. Ml. besluiten, we1ke in vergadering worden g~en, -
kunnen alechta worden g~n -~ d. volstr8k't8 8eer-
derhe~d van de ui tgebracht. g.ld~ge .t n 81 t. in de
betr.ffenda V8rgader~ng de vo1atrekt. Ileerd8rheid van
de in funct~e s~jnde leden aanwez~g ~s, terwijl d. ---
beslui ten bedO8~d in l~d 2 .lechts kunnen worden g~ _t de volstrekte ...rd8rhe~d van de st.-.n,

d~. door a1~e fungerende beatuursl.den kunnen worden -
uitgebracht, ongeacht o~ deze ste88en all. zijn u~~ge-
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bracht. 4. Blanco st n worden nJ.et U8 uJ. tgebrachta 8~ --
geteld.. 5. Over elk voor8tel wordt afzonder11jk en mondeling geatead, t:enzij de voorzitter zander tegenapraak uJ.t -

de vergadering &en andere wij ze van stuaan bepaal t of

1 6. ::l:~.~. ~d'--~-'-lb-~-;d;;;;;-;';;;;;;-d;;;;d.-
8ecretar18 notulen gehouden, die in de eer8tvolgende -

vergadering van het betreffande be8tuur worden V88'tge-

8teld. 7. De .ecretaris neemt da be81uit.n, walk. op de wijz. --

ala in lid 2 088chreven z1jn tot stand gek~ in bet

~tulenregiater van bet betreffenda beatuur op an doat

daarvan in de eer8tvolgenda vergadering van bet be- --

treff8nd8 be8tuur -.dad.ling. 1 VERTIG~SQ~Gr~ Artikal 15 11. Bat baatuur V8rtegenwoordigt d. ~ging. I De veren1ging wordt made verteganwoordigd doOr: I

betzij door de voorzi 'ttar taz~ _t da secre~is, -
I .its daze n1at tevens de penningseestar is; hetz1j ---:

door d. voorzi ttar tez.-en met aen der overige b.- --- i
stuurs1eden, n1et z~jnde d. penning..ester o~ de i

secretar18-penningmee8ter; het:ij, 1nd.1en de funat1&8 van secretari8 en pennino-

MeSter in een per.oon verenigd :ijn, door bet dud. -

I lid van hat dage11jks bestuur teZa88n ..t ..n der over1ge be8tuursl8den, nJ.et zijnde de aecratari8- penningmee8ter. 2. Aan de ~88ter casu quo de secretaria-~-

-.ster, die geen .1:atuta1re vertegenwoordig1ngsbe- --
I voegdhe1d hee~t, wordt 8Chr1ftelijk volmacht verlaend
, tot hat 1nnen van geldan en tot hat beschikken over de

I kasgalden en de bank- en g1roreken.1ng van de verani- -

ging, aan welke bevoegdbeid beperkingen kunnen worden

ga81:e1d, welke ai ts g8pub11ceerd overeenk~tig de ---
I wet, door en san derden kunnen worden "tegengeworpen. -

3 . Bet bestuur .is, ai ta _t voora.fgaande goadkeuring van

de U~ vergadering, bevoegd tot bet aengaan van -
overeenkO88ten tot hat verkrijgen, vervreel8den of bezwaren van registergoederen, hat aengaan van over- -

I eenk088ten, waarbij da veren.ig1ng s1ch 81s borg ot ---

hoofdelijk _de-schuldenaar verb1ndt, zich voor een --

darde stark -ut o~ zich tot zekerhe1.d.t~1.1ng voor -
een schuld van een derde verbindt. De voorwaarde dat -

ar vooraf'gaande goedkauring door de uge.ene vergade-
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ring ~t worden verl_nd, ken slechts door de veranJ.-
ging worden ingeroepen. 4. Be8tuureleden, un wie betnj krachtens de.e statuteD,

hetzij krachtans vol8acht vertegen~rdigen8bevoegd- -
haid is toegekend, oefanen dese bevoegdheid niet ui t,
dan nadat t.voren een beslui t door het beatuur, hat --
dagelijka bestuur, de alge8en8 vergadering of enig ---
and8r bevoegd orgun van de verenigj.ng i8 gen.-.n, ---
waarbij tot bet aangaan van de betrokken r8Chtshande-

ling(en) ia be.loten. Het ontbreken van een dergelijk b88luit ken aan d8rden

niet worden tegengeworpen. :::::::::::::::_~~~~G~i~~~~:~_::::::::::::::

1. Het bestuur is verp1.icht van da ~-netoeatand van
de vereniging zodanJ.g aantekening te houden, dat daarui t t8 ulen tij de bear rechten en verplichtingen

kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt - behouden. verlenging van deze ---

tar8ijn door de alg-.ne vervadering - b1nnen vier ---
aaandan na afloop van hat boekj ear op .en ugemene ---
vergadering zijn jaarvers1.ag u~t over de gang van zaken in de ver8n1g~ng an over bet gevoerde ~a1d. --

Ret legt de balans en de staat van baten en la.ten ..t
een toelichting tar goedkeuring aan de vergader~ng ---
over. Deze .tukken worden ondertekend door de beatuur-
dar.: ontbreekt de ondertekenJ.ng van een ot 888r beatuurder. den wordt daarvan onder opgave van r8denan

..lding g8l88akt. Na verloop van de ter1R1jn kan ~eder -
lid van de gez~~jk. be.tuurder8 in r8chte vorderen

dat a~j deze verplichting nak088n. 3. De alg~ne vergadering ~t uit de 888rd8rjarige -
leden een financi61e ~~S.~8, be8taand. u~t tan .inat. tW88 per.onen, welke personen geen deal 8Ogen -
ui ~~~ van bet bestuur. 4, . De leden van de tinanci61.e ~issi. worden gekozen --
voor de duur van twee j aar , onverainderd hat verder in
dit lid bepaalde. Jaarlijks tr.den .en of 88er leden -
a.f volgen8 een door de tinanc~Ue ~8.~. op ta 8t81.1.en roo8ter en we! in 4e in bet bet%'8ttende boek-

jaar te houden alg-.ne vergadaring, waarin bet be- --
stuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening an ver- -
an~ doet, ook el is de teraijn van twee jeer -
nag niet ot reed8 eerder in dat boekj aar verstreken. -
De aftredenden sijn aanslui tend slechts .enmaal h8r- -

k1e.baar. S. De tinanciUe CO88issie onderzoekt de rekan1ng en
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verantwoording van het bestuur en brangt aan de a1ge-
I8en. vergadering verB1ag van haar bevindingen uit. ---

6. De financiAle cc-.i88ie ken, 1.ndJ.en bet onderzoek van
de rekaning .n verantwoording bij zondere boekhoudkun-
dige kennis v.reist, zich voor rekening van da vereni- I

ging door een deskundig. doen bij8taan. I', De Opdracht aan de financiale CO88i88ie ken te allan -

tijde door de ugemene verged.ring worden herroepen, -
doch slechta door da v.rkiezing van .en andere ~8-

8i.. 8. Set bestuur is verp1icht san d. financial. commi881e -

en san d. in lid 6 bedoe1de d..kundige, a11e door daz.
gewenste inlichtingen te verschaffen, de8gewenet de --
ka8 en d. waardan te tonen en inzag. van de boeken en

be8cheid.n van de verenig1ng t. geven. 9. Goedkeur1ng door d. ug-.ne vergadering van de reke- I
ning en verantvoording 8trek't bet b88tuur tot decbarg. Ivoor u1e hand~ingen, voorzover die uit d. rekening -
en verantwoording b1ijken. 11 10. Bet bestuur 18 verplicht de beacheic1en U8 bedoeJ.d in

de 18dan 1, 2 en 5 tien jaer 1ang te beweran. :::::::::::::::::: - ~~~~1k~G~~:~~ _:::::::::::::::::

1. Jaer1ijk8 zaJ. uit8rJ.ijk vier 88andan na af100p van bet
boekjaer 8en aJ.gemene vergadaring worden gehoudan. ---

2. De agenda van de in lid 1 bedoeJ.de vergadering bevat -:
t8n ~t.: ;

I

a. vast8teJ.J.ing van de notuJ.an van de vor1ge Ug-.n8 !vergad.ring; '
b. V8ststelJ.ing van bet jaarverslag van- de secret8ri8; !
c. behandeJ.ing en vastst.J.linq van de rekening en :

verantwoording OV8r h8t efgeJ.open boekjaar: j
d. vast8t.J.J.ing van de jaarJ.ijk8e contributi.; e. vast8taUing van de begroting voor bet lopende boekjaar: f. voorziening in de vacatur... 3. Maan de in lid 1 bedoeJ.d. ~g-.ne vergaderj.ng worden

de alg.-ne V8rgederingen geOOudan, wanneer dit door -
hat be8tuur nodig wordt g.acht, terw1jl bet be.tuur --
verplicht ia op &en t8r81jn van vier waken ~ aJ.g.--
De vergadering bij~ t8 roepen, WaDD88r ~ zodanig -
aantaJ. ledan, dat bevoegd 18 018 tien procent van de --
Btemmen van aJ.le J.8d8n uit te brengen, dit 8Chrifte- -
lijk aan bet bestuur versoekt onder opg8ve van da te -

behandeJ.en punten. 4. B.t be8tuur i8 verplicht binn.n veertien dagen aan hat

in lid 3 bedoelde verzoek gevoJ.g t8 gaven, bij gebreke
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waarvan de varzaekers zelf tot de bijeenroeping van de

algemena vergadering kunnen overgaan en in hat voor- -

I =~.=:Z~~~:_~:~: :_~~-~---~~~~~:~_::
~. De alg~ vergadering wordt gehouden in de g888ente,

waarbinnen da vereniging hear zatal haaft an wordt ---
door of !\aliena hat b88tuur schrift.elijk bijaeng.roepen

door toezending van aen oproep, welke d. door hat bestuur vastge8telde agenda bevat, aan de laden, zulu

_t 1nacht:n88ing van 88n oproepingstara.1jn van t8I81n-
ste veertien dagen, de dag van d. verzending van de --

oproep en de dag van de vergad.ring niet 88degerekand.
1 6. In .poedeisande gevallen, zulka tar baoordeling van --

bet beatuur, ken de t.r.ijn van veertj.en dagen, ge- --
noe8d in lid 5, ~rd8n verkort tot zeven dagen. 1" IngevU de bij~p1ng van ~ al~ vergadering

plaat8 beeft door de in l~d . bedoelde verzoekars, ---

heeft deze bijeenroeping pleats ~oor plaatsing van .en
oproep in bet verenig1ngsblad van de vereniging ..t --

~ding van de te ~en punten of indien geen

I veren1gj.ngsblad wordt ui tgegev.n of plaatsj.ng van de -

oproep daarin ~ welke reden den oak b~nnen een rede-
lijke t8raiJn niet moge1ijk b11jk~, door plaats1ng van

I de oproep in ten ain8t. .en in de geaeent., waarbinnen

j de V8ren1ging haar zetal heeft, veelgelezen dagblad --
~ _t ~lcUng van de te behand.len punten, den wel, -

~ 1nd1en de agenda voor de leden op aen c1aartoe g88chJ.k-

i te pleats ter inzage wordt gel.gd, de V8r88l~~ngI daarven. SAMENSTELLING ALG£MENE VERGADERING Art~kB~ 18 . 1. 'roegang tot de alg~ vergedering hebben all. leden,

voorzover zij ni.t ten tijde van de vergadering a18 --

lid zj.jn geachor8t.1 2. In afw1jking van hat lid 1 bepaalde heeft aen ga- 8cborst l~d toegeng tot de vergadaring waarin bet bealui t tot aahor8ing ~rdt behandeld en 18 bevoegd --

daarover bet woord te voeren. 3 . De voorzi ttar ken aan andere personen den de laden van

de V8ren1ging toegang tot de vergacSerj.ng verlenen. ---

, 8BSLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING 1 ArtikA1 191 1. Alle leden, die ten t1jde van de vergadering niet ge8Chor.t zijn, bebb8n stemrecht en wel j.ec1er junior-

I lid een at.. en ieder seniorlid v1jf ste8D8n.1 2. Ieder .te.ger8Cht1gd lid is beVO8gd zj.jn .t.. t. doen

uitbrengen door een daartoe schr1ttel.ijk ~cht~gd --
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ander .t-.gerecht1gd lid, dat echter in totaal Di.t --
...r dan d. et n van tN88 184en, z1jn .1gen 8t_(88n) 1nbegrepen kan uitbrengen. Door wett.l1jke -

vertegenwoordiger8 ken a18 zodanig Diet hat ~t
worden ui tgeoefand. 3. Tenz1j in deze statuteD anders 18 bepaa1d word.n al1e

be81u1 ten genomen met vo1etrekt. meerderh81d van de --

u1 tgebracht. ga1d1ge st n. 4. Blanco 8't-.n ~rden Diet ale ui tgebrachte st~ --

I V.te1d. Als ong.1d1ge st.-n ~rden in 18der g8vU --

.ang...rk~ uitgebracht. 8t88b11j.tten die naar h8~ ---

oor~eel van ~e voorzitt.r: a. ondartekend zijn; b. onl...baar z1jn; c. een per.oon Di.~ du1~ijk aanwijzen: d. de naam bevatten van .en per.oon, die Diet kandi- -

daa~ gest.ld i_: .. voor 1edar& verk.1esbare plaaa eeer den ~ naaa --

V8r8e1d8n; ~ f. -.r bevattan dan een du1de1ijke aanwijzing van de j

persoon, die 18 bedo.ld. ,
5 . Alle stemmingen over zaken gesch~8den 8Ondeling, die -

over per.onen .chriftal~jk door ~ddel van ges1otan --

onge~ek8nd. bri.efje., 88n an and8r tensi.j de voorzi.t- I
- ter zonder tegenepraak u1 t de vergadering een andere - i

W1jze van S~em88n bepaalt of ~o.la.t. i

6. Staken da 8t88D8Q over 88n voorstel, dat n~et d. 1V8rkiez1ng van per.onen betref~, den u a-t voorstel -

v.urwo~~. I

7. V.rkrijg~ b1j verkiezing van per.ODen, hatz1j uit aen
Ib1ndende voordracht, hetzij bi.j .en vrij. verkiezing,

Di~ bij de eer.te .t.-ing de vo18trekte _erder-

ha1d d8r ui tgebrachte geldige st.-n, dan ~rdt een -
tweade 8t.-ing casu quo Weed. vr1je st~ geOOu-

den: verkrijgt oak den n1e1Dand de vo18trekte -.rderheid --

der uJ.tgabrachte 8tea88n, den vindt een h8rst--~og --
pleats tu8.en de 1:wee per80nen, die de tK)OgBte n-- -

I ~j.j f'er8 hebb8n behaa1d of' tu..en de persoon die bet

hoogste 8t...encijfer heeft behaald en degene, die bet

op 8en na hoog.t. 8temmenoij fer heeft b8haa~d. 18 op -
-.r den twee personen hat hoogste st.--naental ui tgebracht of i. op tN88 of .-r personen bet 88D na

hoogste 8t.-na1jfer u1'tgebracht, dan v1ndt tussen --
hen een tu.senst8ma1ng plaats om vast te 8tel1en w1e -

in de har8t88lD1ng ko.en. Staken b1j de tussens-~Dg

of b1j de herst--ing de .t~, dan b8811st bet lot.
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8. Ben in de a~g8m8n8 vergadering door d. voorzi tt.r ui tge.proken cord..l, omtrent de u~ t8~ag van 88n s~e88ing, ~s beal~aaend. H8tz~£d. g.~d~ voor d. inhoud van .en g8nC8en b881uit, voorzovar g..'t88d verd

over 88n nJ.et 8ahrif~~jk vaatge1egd voora~u.. 9. Wordt echter onaiddellijk na het u~tapreken van hat in

het vorige lid bedoelde cordeel de j ui8the~d daarvan -

betwiat, dan wordt zonodig hat te n8m8n be8lu~t schr~£t.lijk vu'tgelegd en vindt ~ nJ.eUW8 8~.-1ng -

plaau , w~ de Merderhaid van de vergader1.ng of,
iM1.en de oorspronkalijke 8t.-1ng nJ..t hoof'del~jk of

schr1.ftelijk ge8chiedde, 88n stemgerecht~gde aanvezig8
d~ t ver1angt. Door daze ni.uwe st_1.ng vervulen de -

rechtag.volgen van de oor.pronke1~j ke 8tema1.ng. 10. Van hat verhandelde in .1ke algeaene vergader1.ng worden door de ..cretari8 of door een door des. verga-

der1.ng aatlgevezen ~tu1.~8t notu1.en gehouden. I ::::::::::::_~~~~~~~~g ~~~~:_::::::::::

1. Aan de algemene vergadering komen in de veranJ.g1.ng ---
al~. bevoegdheden toe, d~e n1et door de wet of' d. statu tan san een ander orgaan van de vereniging z~jn -

opgedragen. 2. De alg.-ne vergaduing ken personan aanwij zen en ooma1..sie. Lnste11an en san hen besl~..ingsbe~d

toekennen. Deze per8onen en commL..ie. zijn organen --
U8 bedoeld in artikel 5. De verkwij z. en organiaatia
.1 s88da de taken an bevoegdheden van daze orvapen worden _t 1nach~ng ven bet in dese statuten ~d. zo nod1g nader g8r8ge~d in t.t hui.boud~~jk

regl888nt of in afzonder1ijke reglemanten, welke reg1.-.nten worden V8stgeeteld door de a~gemana verga-

dering. I 3. De in hat vor1.ge 11d bedoelde reg1ementen .ogen nJ.et -
in 8tr~jd z~jn _t de vet, oak wear bet be~j.ngen ---
be~t, die nJ.at van dv1.ngend recht z~jn IM)Ch _t --
daze statuten. STATUTENWIJZIGING Artikal 21 1. De atatuten kunnen 81echt8 worden gerij z1.gd door een -

besluit van de ug.-ne vergadering, waartoe ~. opge-

roepen _t de ~~ing, dat in da te !louden vergade-
r~ng &en voorstel tot statutanwij zig~ng za1 worden ---

behande1d.1 2. Z~j, d1.e de oproeping tot de algamen. vergadaring, ---

waar1.n ..n voora~ tot atatutenw~j z1.ging za~ worden -
behandeld, bebben gedaan, ~ten tena1n8te veert1.en --



Pagina 1 5

dagen voor de a1gemene vergadering een afschrift van -
het voorate1, waarin de voorgeate~de wij ziging woorde-

l1jk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ---
. . voor de l.den ter inzage leggen tot na afloop van de -

. dag waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Ben bes~ui t tot statutenw1j z1g~ng ken slechta worden -

genomen, 8et &en meerderheid van ten .inate twee/derde
. der geldig ui tgebrachte stemmen in &en algemene verga-

daring, waerin zOYeel leden aanwezig zijn, dat tenmin-
s~e de he1ft van het aantal atemmen van al1e leden kan

worden uitgebracht. 4. Indien in een algelaene vergadering, in ~e krachtens

het vorige lid een quorum vereist i. , di t quorum niet

aanwez~g ~s, wordt een tweeds vergader~ng bijeengeroe-
pen, te houden n~et eerder dan twee. waken en Diet later den vier waken na de eerste vergadering. Daze tweede vergadering is bevoegd hat beslui t tot ---

statutenwijziging te nemen, .its met een Herderheid -
van ten .in.te twee/derde gedee1te der uitgebrachte --
ge1dige st~, ongeacht hat aantal sten.en, d~t ter
vergadering kan worden uitgebracht. ~. Ken wijziging in de statuten behoef't de goedkeuring --.

van.de K.N.Z.B., zolang de veraniging l~d van de j

K.N.Z.8. is. 1
6. Zen wijziging van de statuten treedt niet in werking - i

den nad~t hiervan een notar1~e akte is opge.aakt. Ieder bestuurs1id is afzonder1ijk tot het doen ver!ij - I

den van deze akte bevoegd. ,
ONTBINDING EN VEREFFENING I

Art1kel 22 ;

1. Behoudens het bepaalde in de art1kelen 2: 19 , 19a, 20 - I

en 21 van het aurgerlijk Wetboek wordt de vereniging -,

ontbonden door Ben daartoe strekkend bes1ui t van de --:

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen ..t de ---!
8edede1ing f dat in de te houden vergader1ng een voor-

Istel tot ontbinding zal worden behandald. 2. Bet bepaa~de in artikel 21 laden 2, 3 en 4 is van overeenkomstige toepaasing. 3. Indien bij het bes1ui t tot ontbinding geen andere vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de vereffening

door hat bestuur .et 1nachtneming van de bepalingeh --

daaroatrent in 8oek 2 van hat Burger11jk Wetboek. 4. Bet batig Baldo na vereffening wordt aangewend voor --

een of meer door de algeaene vergadering, welke tot de

ontbinding besluit, met volatrekte meerderheid der ---
u~ tgebrachte geldige st...en aan te wij zen doelen Met I
het zwemmen in verband ataande.
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5. Ha da ontbinding blijft de vereniging voortb88taan ---
voorzover dit tot v.r.ffening van hear v8r8Cgen nad1g

i8. Gedurende de vereffening b11jven de statuten en regl.-

88Dten voorzov.r 8Ogalijk van krecht. In de s'tukken an aankondigingen, die van de vereniging

Iii tgaan, 8O8ten den Ban hear naam worden toeg.voagd de
woorden win liquidati.w. --- SLO'rBEPALING

Artikal 23
J.n alla gavallen, vaarin da vat, de 8tatut8n of da ragla-

..ntan van' d. veraniging nia~ voor.ian, ba.list hat b8Stuur. I TUWVD"T~~T~

,_..~ ..,ED~.~ I ~;:;-;;;~;;;'-;;;d~-~~ ~=~~~ ~: d;~-;;;-;;;-;;;i;;;;;

op da dag, vaarop van daze geviJ zigde s'tatuten 8en ~'ta-
riala akte i8 opg...akt. GOEDKBURING K.N.Z.8. Artikal 25 Daze 8ta'tuten z1jn gebaal eensluidend 88't hat un daze --

ak'ta gahe~~t ontwerp daarvan, vaarop de goedkeur1ng van -
da .'t.~.:.3. is var!cragan blijkens .en op dat on'twerp gestelda verklaring.




