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Heden, de dertigste mei --------------------------------------
negentienhonderd negen en zeventig, verschenen voor mij, ~
JOHANNES GERHAfiDUS ~~RIA BOS, Notaris ter standplaats ECHT: --
1. De Heer }'RANS JOSEPH HOUBEN, onderwijzer, geboren te Echt,- i

op zeven en twintig februari negentienhonderd zeven en veer-
tig, wonende te Echt-l~ria-Hoop, Vlaskuilseweg 41. --------

2. De Heer ANTONIUS HENRICUS MATHIAS HILLEN, technisch ambte-
naar, geboren te Kessel, op zes december negentienhonderd -
zeven en veertig, wonende te Neer, Maasweg 24; ------------

:1 3. De Heer THEOLORUS JOSEPHUS BAI'IS,rijksambtenaar, geboren te. Maastricht, op acht en twintig november negentienhonderd --
een en dertig, wonende te Roermond, Kapellerlaan 103; -----

ten deze handelende in hun hoedani~heid vanrespecti€velijk: -- t
voorzi tter, s€cretarJs- et.!.p~nningmee5ter véln d~- 'i.sLr~J)!.g~ng, -- i
genaamd: $~HrJ1rSH~CHTERSYERENL~IN~'R~ERff0ND_EN OMSXREKEN, ---
gevestigd ~e ROER!~OND. thierna te noemen: "de verenigingII),-
conform artikel 15 der tot heden geldendestatutende vereni-
ging rechtsgeldig vertegenwoordigende, [

en tevensals daartoe lllangewezendoor de algemene vergadering -
Ivan de vereniging, gehouden op twee april negentienhonderd ne-

gen en zeventig, blijkende van deze aanwijzing uit een uittrek-~
sel uit de notulen van de algemene vergadering van de vereni- !

ging, dedato twee april negentienhonderd negen en zeventig, -- ;
hetwelk aan deze'minuutis vastgehecht. I

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in de op. i
zettelijk daartoe belegde algemene vergadering dedato twee ---
april negentienhonderdnegen en zeventig met algemene stemmen ~

is besloten de statuten van de vereniging, opgericht op acht - "
en twintig november negentiephonderd zeven en twintig, van wel.~
ke vereniging de statuten zijn goedgekeurd bij Koninklijk Be- ~

sluit dedato twintig juni negentienhonderd drie en zeventig,'"- ;

onder nummer 117, notarieel vast te leggen, welke statuten lui.~
óen als volgt: ,

NAAMEN ZETEL ~

ARTIKEL 1,: I
De vereniging, gewoon lid van de Centrale Organisatie van Voet. ij

balscheidsrechters (C.O.V.S.),draagt de naam: !SCHEIDSRECHTERSVERENIGING ROERNONTI EN OHSTREKEN. jm heeft haar zetel en ia gevestigd in oe gemeente ROERMONp.- h

DOEL EN DUUR .-----------------------
~:T~~;~n~ln~-~t;ï;-;i~h-t;~-d~;ï-ó;-b;ï~~~~~-;;~-h;t-;~h;id~:
rechterswezenop het gebied van het voetbalspel in de ruimste ~
zin des waorde in Roermonden omstrekente bevorderen en te beo ~

hartig en. :

Zij tracht dit doel met namB te bereiken door: i

a. de kennis van de regels van het voetbalspel te verbreiden - ,

bij en te doen onderhouden d-oor haar leden en de beoefena- ~,
ren en aanhange~s van het voetbalspel; \

b. een goede lichamelijke conditie van ha~r leden natuurlijke i

personen te bevorderen; !

c. de samenwerking en de onderlinge kennismaking van haar le- I

d. ~:~ ::n~~:~~:~r:~;i~;t;~dh~~d;~-;;~-d;-~~~i~;-;~~~;;~d;ti;; I

Doch anderewettigemiddelen,welke het bere~kenvan de doel- 1

stelling kunnen bevorderen, zijn tevens toegestaan. ~

ARTIKEL 3!.: :-- :'.
De vereniging, oorspronkelijk opgericht op acht en twintig no-
ve~ber negentienhonderd zeven en twintig, is aangegaan voor,--
onbepaaldetijd. ---------------------------------------------
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LEDEN-------------------------------
ARTIKEL 4.: --------------------------------------------------
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, leden van ver-

dienste en begunstigers. ----------------------------------
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, dan zijn -

daar. met uitzondering van artikel 7. onder begrepen de ge-
wone leden, ereleden en leden van verdienste. -------------

3. Gewone leden kunnen zijn: ---------------------------------
a. scheidsrechtersen oud-scheidsrechtersvan de Koninklijke

Nederlandsche Voetbalbond, hierna te noemen K.N.V.B.. enl
of van een afdeling van de K.N.V.B.; -------------------

b. natuurlijke personen, die naar het oordeel van het be"',A;".'
stuur op andere wijze dan als scheidsrechter het doel --
van de vereniging bevorderen. --------------------------

4. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de ver-
eniging bijzonder en langdurig verdienstelijk hebben gemaakt
en daartoe door een algemene vergadering op gemotiveerd voor
stel~van het bestuur met tenminste twee/derde der geldig uit
gebrachte stemmen worden benoemd. -------------------------

5. Leden van verdienstezijn natuurlijkepersonendie door hun
prestaties aanspraak kunnen maken op erkentelijkheid van de
vereniging en daartoe op de wijze als bepaald in sub 4 van
dit~tikel worden benoemd. ---------------------------------

6. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen -
van alle letlenen begunstigers zijn opgenomen. -------------

ARTIKEL 5.: ---------------------------------------------------
1. De gewone leden, ereleden en leden van verdienste van de ver

eniging zijn tevens gewoon lid van de Centrale Organisatie -
van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.). ---------------------

2. Een natuurlijk persoon Aie als scheidsrechter fungeert in de
K.N.V.B. of ~án van de afdelingen kan slechts gewooD lid, --
erelid of lid van verdienste zijn van de vereniging. -------

DE BEGUNSTIGERS --------------------------
ARTIKEL 6.: ---------------------------------------------------
1. Begunstigers zijn natuurlijke en rechtspersonen die zich be-

reid hebbenverklaardde verenigingfinancieelte steunen --
met een door het bestuur vaat te stellen minimum bijdrage. -
welke jaarlijks aangepast kan worden. ----------------------

2. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen --
dan die ~elke hun bij of krachtens de statuten zijn toege-,
kend of opgelegd. ------------------------------------------

3. De rechten eD verplichtingenvan begunstigers kunnen te al-
len tijde wederzijds voor opzegging worden beëindigd, be-
houdens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende vereni-
gingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft. -------------

4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. -
TOELATING -----------------------------

ARTIKEL 7.: ---------------------------------------------------
1. Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en'begunsti-

gers na aanmelding bij het bestuur. gevolgd door schrifte-
lijke acoeptatie van die aanmelding door het bestuur. ------
Voor die acceptatie is een besluit van het bestuur vereist, -
te nemen bij gewone meerderheid van stemmen van alle zitten-
de bestuursleden. ------------------------------------------

2. Bij niet-toelatingtot lid of begunstigerdoor het bestuur.-
hetgeen onder opgaaf van redenen en met vermelding van dit -
artikel schriftelijk aaD betrokkene dient te worden medege-
deeld, kan de algemene ledenvergadering desgevraagd alsnog
tot toelating besluiten. -----------------------------------

GELDMIDDELEN --------------------------
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/;t 1. De gelûmÜJcJelen. van de, vereniging besté1'<O ui t: ------------
\"<~~~~Q'" a. de contI'lbut1.e vun de leden; ,,-----------------------

8RO b d t .
. on8 1~8; ----------------------------------------------

c. andere inkomsten.--------------------------------------
2. Indien gehele of gedeeltelijk~ ontheffin~ als bedoeld in ar-

tikel 9 lid 3 finaneHHe consequentieslIeeLt voor de C.O.V.S
dan is de vereniging gehouden deze te voldoen. -------------.---
.

VERPLICH'l'INGElJ VAN DE U.DEN ---
.

1.

ARTIKEL 9.: ---------------------------------------------------
1. De leden en zij die deel uitmakenv~n de o~ganender vereni-

ging en van de C.O.V.S. moeten zich als zoaanig jegens el-
kaar gedragen naar hetgeen door de redelijkheid en de bi1- I

lijkheid wordt gevorderd. 12. Ieder lid is verplicht: ------------------------------------
a. de statuten en de reglementen ViT! de vf:l'eni~!:ingalsmede

. de besluiten van het bestuur, de algemene vergadering ot
van ~en ander orgaan van de vereniginr na te leven; ----

b. de statuten en reglementen van dt: C.O.V.S. en de beslui-
ten van haar organen na te leven; ----------------------

c. de belangen van de vereniging, d~ C.D.V.S. en het voet-
balscheidsrechterswezen in het al~emHen niet te schaden;

d. desgevraagd volledige en juiste J.nlic~.tingen en opgaven
te verschaffen aan het bestuur vun de vereniging, het --
hoofdbestu,urvan de C.O.V.S. en/clf het bestuur van he1i -
district waarbij de vereniging is ingedeeld of aan een -
door één hunner aangewezen persoon; --------------------

e. zich te onthouden van het maken van inbreuk op de ui1i-
sluitende bevoegdheden van het bestuur van de vereniging
enjof de e.o.v.s.; -------------------------------------

3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die jaarlijks door de algemene vergadering zal --
worden vastgesteld. -----------------------.----------------
Zij kunnen daartoe in categoriUn worden in~edeeld, die een
verschillende bijdrage betalen. ---------------------------

. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of ge-
deeltelijke ontheffing van de verplichtinG tot het betalen
van een bijdragete verlenen.-----------------------------

EIlillE LID~~ATSCl~P --------------------------
ARTIKEL 10,: -------------------------------------------------
î. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------------------a. door de dood van het lid; ------------------------------

b. door opzegging van het lid; ----------------------------
c. dooropzeggingnamensde vereni~ing;-------------------
d. door ontzetting. ---------------------------------------

2. Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid of door de ver-
eniging kan slechts geschieden tegen het einde van het ver-
eniginrsjaar, met in achtneming van een opzeggingstermijn -

vun vier weken. -------------------------------------------
Echter kan ook het lidmaatschap onmladellijk worden beäin-
digd indien van de vereniging of vanhet lid redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu-

\-

""""

ren. ------------------------------------------------------
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.-

Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een -
lid heeft opgehouden aan de in deze statutenvermeldevereis-j
ten voor het lidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn - }
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer -

van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden hei
lidmaatschapte laten voortduren.--------------------------
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4. Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn lidmaat-
schap, anders àan conform het in lid 2 van dit artikel be-
paalde, een besluit, waarbij de verplichtÜltsenvan de leden
van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit
te sluiten. i

5. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in I

ernstige mate in strijd met de statuten en/of besluiten van I..

.

organen van de Vereniging handelt, of de vereniging op onre-
delijke wijze benadeelt dan wel na 80IT1fflHtÜ?nalatig blijft -
zijn contri.butie te voldoen. -------------------------------
Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het
betrokken lid ten spoedigste door middel van een aangetekend
schrijven van het besluit met opgave ~an reden(en) in kennis
gesteld. ---------------------------------------------------
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van -
de kennisgevint!in beroep te gaan bt j de algemene verpade-
ring. Gedurende de beroepstermijnen hangende het beroep is

. het lid geschorst. -----------------------------------------
Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal -
moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het aan-
tal geldig uitgebrachte stemmen. Teren dit besluit is geen -

1

1

beroep mogelijk. J
6. Ingeval een lid door opzegging of cntzettini:geen lid meer - !

I

'

is van de C.O.V.S. is het bestuur verplicht het lidmaatschap I

van het betreffende lid met onmiddelli jke j,ngang op te zeg- I

gen, met 1n achtneming Van het bepaalde in lid 3. r

7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar I

t

.

.
..

eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het ge.,heel verschuldigd. I
DE SANCTIES --------------------------

ARTIKEL 11.: ~ ~----------------------------------
~uur is bevoegd om, ingeval van niet nakomen van de -

verplichtingen als bedoeld in artikel 9 de volgende straften
op te leggen: ----------------------------------------------
a. berisping; ----------------------------------------------b. sChorsing; ----------------------------------------------
o. opleggen van eeD boete; ---------------------------------
d. opzegging, zoals geregeld in artikel 10 lid 3; ----------
e. ontzetting, zoals geregeld in artikel 10 lid 5; ---------2. EensChorsing kan ten hoogste voor de duur van twaalf maan-
den worden opgelegd.-Gedurende de periode dat een lid ge-
schorst is, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
worden ontzegd door het bestuur. ---------------------------

ALGEMENE VERGADERINGEN -------------------
ARTIKEL 12.: ~~~------------------------------------
1. Aan de algemene vergaderihgkomenin de ver~niging alle be-

voegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan ande-
re organen zijn opgedragen. ~----------

2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het vereni
gingsjaar een algemene vergadering - de jaarvergadering - --
worden gehouèen. ~--------------------_._----------

3. De agenda van deze verradering bevat'in ieder geval: -------
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene verga-

dering; -------------------------------------------------
b. ingekomen stukken; --------------------------------------
c. jaarverslag van de secretaris; ~---d. jaarverslag van de penningmeester;----------------------
e. verslag van de kascommissie; ----------------------------
f. vaststelling van de contributie; ------------------------g. vaststelling van de begroting; --------------------------
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h. bestuursbeleid; ---------------------------------------.
i. verkiezing bestuursleden; ------------------------------
j. verkiezing leden van de kascommissie; ------------------
k. verkiezing leden van andere commissies; ----------------
1. rondvraag; ---------------------------------------------

4. Andere algemene vergaderingenworden gehoud&n zo dikwijls -

als het bestuur dit wenselijk acht of indien eenzodanl~ --
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/ --
tiende gedeelte der stemmen, met een maximum van vijfen-
twintig, hiertoe, onder opgave van de te behandelen onder-
werpen, een schriftelijk verzoek aan heotbestuur doet. het-
welk dan verplicht is tot het bijeenroepen van deze algemen
vergadering binnen een termijn van twee weken en deze binne
zes weken na ontvangst van het verzoek tû doen houden. ----
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg is ge-
gever;,dan kunnen de leden die het verzoek hebben gedaan --
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeen-
komstig artikel 16 of bij advertentie in tenminste één, ter
plaatse waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dag-
blad. ~~--------------------------------------------------_.

~ TOEGANGEN STE~rnECHT -------------------.
ARTIKEL 13.: -------------------------------------------------.
1. Toegang~tot de algemene vergadering hebbt:n:---------------.

a. gewone leden; ------------------------------------------.
b. ereleden; ----------------------------------------------.
c. leden van verdienste; ----------------------------------.
d. begunstige'rs: ------------------------------------------.
e. leden van het hoofdbestuur van de C.G.V.S.:------------.t. leden van het districtsbestuurvan de C.O.V.S. waaronder

de vereniging ressorteert: ------------------------------
g. hiertoe uitgenodigde leden van bestuur en commissies van

de K.N.V.B. en zijna~elingen. -------------------------
De onder d., e., f. en g. genoemden hebben voor zover zij --
niet ook gewoon lid, erelid of lid van verdienste van de vel
eniging zijn, een adviserende stem. ------------------------
Uitsluitemde onder a., b. en c. genoemaen zijn stemgerech-
tigd. ------------------------------------------------------
Geen toegang hebben geschortite leden. ----------------------

2. Over toelatingvan anderedan de in lid 1 bedoeldepersonen
besliDt de alg~mene vergadering. ---------------------------

3. Ieder lid van de verenigingàt niet geschorstis, heeft één
stem. ~---------------------------------------

4. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een -
schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet
meer dan drie stemmen kan uitbrengen. ----------------------

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN --------------
ARTIKEL 14.: --------------------------------------------------
1. De algemenevergaderingenwordengeleiddoor de voorzitter-

van àe vereniging of zijn plaatsvervanger. -----------------
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt
een ander, door het bestuur aan te wijzen, bestuurslid als -
voorzitter op. ~----------------------------------
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien
dan voorziet de vergadering daarin zelve. ------------------

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt door
de secretaris of een ander, door het bestuur aangewezen per-
soon, notulen gemaakt~ De notulen worden ter kennis van de -
leden gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene ver-
gadering te worden vastgesteld. ----------------------------

EESLg~~G ALGE~lliNE V~HGADERING-----------
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Al",rrIKEL 1').: ------------------------------.--------------------
1. Het teralgerneno ve"rgaàering ui tgesp:roken oordecl van de --

vool'zit"tel' dat door de Vel'f~<:lderinF': con lH:slult is genomen is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van ceD genomen -
besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk -
vastgelegd voorstel. ---------------------------------------

2. Wordt echter. onmiddellijk na het uitspr~~Bn van het in het -
eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, ---
dan vindt een nieuwe stemming plaats~ WUDD82r de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijkestemmingniet
hoofdelijkof schril'"telijk gescbieduf:!, èt':'n(jtemgerechtigde -
aanwezige dit verlangt. ------------------------------------
Door deze nieuwe stemming vervallen de rech~8gevolgen van do
oorspronkelijke stemming.----------------------------------

3. Voor zover de statuten of de wet ni~~ ande~s bepalen, worden
alle besluiten van de alflemenevergurlerlnggenomen met vol-
strekte meerderheid van de uitgebraçLte veldige stemmen. ---

, Bij het s"taken van de stemmen wordt het vool'stel geacht te -
zijn verworpen. --------------------------------------------

4. Blancostermnenworden,beschouwd als niet te zijn ui tgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van perso}](:n niell;:tnd de volstrekte

meerderheid heeft verkregen, heeft e8n~\'Jeede stemming, of
ingeval van een bindende voordracht, een tw~ede stemming tus,
sen de voorgedragen candidaten, plaats. --------------------
Heeft alsdanweder niemand de volstrekte lûeerderheid verkre-
gen, dan vinden herstemmin~en plaats, totdat hetzij één per-
soon de volstrekte meerderheid heeft verkrcffen,hetzij tus-
sen twee personen is gestemd en de stemwen staken. ---------
Bij gemelde herstemmingen (waaronderniet is begrepende ---
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen,
op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uit~
gezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming -
het geringste aantal stemmen is uitfcbracht. ---------------
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stem-
men op meer dan één persoon uitgebracht, d~n wordt door lo-
ting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stem-
ming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. y---------
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen ---
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ---------

6. Alle stemmingen, behalve over personen, geschieden mondeling,
tenzij de voo~zitter een schriftelijke stemming gewenst acht
of een/vierde der aanwezige stemgerechtigde leden zulks vóór
de stemming verlangt. --------------------------------------
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten -
briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij
een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. ---------.

7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al z1.jn deze niet
in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van --
het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadering. --------------------------------------

8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of --
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden geno-
men, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde ko-
mende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijzi-
ging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaats
gehad of is deze niet op de voorgeschrevenwijze geschied of
is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit --
nietin achtgenomen.--------------------------------------

."
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J. L~j~ENhOEPINGALG~'iENE VE}:(;;'.DEl.;JEG ---------------.--..-----.---.-
ARTIKEL 16.: ~-
1. De alg"ê'meno vergaderingen wOl'den bJjeengerCJeperl àoor het --

bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adres-
sen van de leden ~olgens het ledenregister bedoeld in arti-
kel 4 lid 6 of per oonvocatie in het cluborgaan, dan wel --
via het officieel orgaan van de C.v.V.S.; -----------------
De termijnvoor de oproepingbedraagtten minstezeven da~
gen. ------------------------------------------------------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, ------ agenda - vermeld, onverminderdhet bepaalde in artikel 23
BESTUUR------------------------------

\ ,

ARTIKEL 17t: ~ .

-----------------
1. Het bes uur bestaat uit e~n door de alvemene vergadering --

vaat te atellen oneven auntal maar tenminste vijf meerderja-
rige personen, die door de algemene vergadering worden be-

o noemde De benoeminggeschiedtuit de led~n. ---------------
De voorzitter, secretaris en pennirwmoGste:r.'vormen tezamen -
het dagelijks bestuur. De voor~i ttcr: \'JOJ~dt door de algemene
vergadering in functie benoemd. Het L~stuut kiest uit zijn
midden een s€crE:tal'is en een permilJi'Uler:'8 ter. de functie van
8ecr~taria en pennj.ngmeesterkan in acn per~oon worden ge- I

2. ~~m:~~~::~~g-;;~-~;;;~~~;î~~;~-~;;~~i;~;-~~~-~~~-~~-;;;;-::~

bindende kandidaatstellingcll,behoudens het bepa81de in lid I
3 van dit artikel. Kandidaa~stellin/.~ kali {:;üschieden door -- I

Ihet bestuur of door tenminste één/tiende deel van het aan- .

tal stemgerechtigde leden !net (;jen m,lximuIU van vijfentwin't1g.
Kandidaatstellingen door het be~tuur worden bij de oproepins
voor de algemene vergaderingmedegedeeld. ------------------
Kandidaatstellingen door de leden moetenuiterlijkeen dag -
voor de algemene vergaderinG per aa~getekend schrijven bij
de secretaris zijn ingediend. ------------------------------
De kandidaatstelling dient vergezeldte gaan van een door -
de kandidaat getekende berûidverkl~Linf~,gesteund door he't -
vereiste aantal stemgerechtigdeleden, hetgeen uit handteke-
ningen en de namen in blokletters, zal moeten blijken. ----

3. Aan de kandidaatstelling kan het bindend karakter worden --
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de geldig --
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene verga-
dering. ---------------------------------------------------

4. Zijn geen kandidaten gesteld of besliat de algemene vergade-
ring overeenkomstig het voorgaande lid de kandidaatstellin-
gen het bindend karakter 'teontnemen, dan is de algemene VEmo
gadering vrij in de k~us. ---------------------------------

5. Indien er meer dan ~án bindende kandidaatstellingis, ge-
schiedt de benoeming uit die kandidaetstellingen.---------

6. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt
het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk be-
stuurslid,met uitzondering van de voorzitter, diens taak --
vaat en doet hiervan, hetij in het cluborgaan, hetzij via -
het officieel orgaan van de C.O.V.S.,hetzij middela een --
schrift~lijke kennisgeving, mededeling Ban alle leden. ----

7. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot -
een behoorlj.jke vervulling van de hem opgedragen taak. In-
dien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring --
van twee of meer bestuursledenbehoort. ia ieder van hen --
hoofdelijk aansprakelijk,tenzij hij bewijst dat de tekort-
koming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daar~
van af te wenden. -----------------------------------------

~

,



"""""

'-'"

;;j2
n-I

"I

EINDE I~ESTUURSLIDNAATSCHAP ~---------------------
AHTIKEL 18.: -------------------------------------------------
î. De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurslid

schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig ---
acht. -----------------------------------------------------
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten-f
minste twee/derde ~an de geldig uitgebrachte stemmen. .

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

die termijn. ----------------------------------------------
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn benoeming

af volgens een door het bestuur op te maken rooster. -------
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. --------
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is gekozen
neemt op het rooster de plaats van zijn vocJrganger in. -----
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -------------------
a. door het eindigen van het lidmaatschap v~n de vereniging;
b. door bedanken. ------------------------------------------

BBS1UITVORMING VAN HET BEST()UR----------------------

et bestuur kan besluiten voor elk van de leden van het da-
gelijks bestuur uit zijn midden een plaatsvervanKer aan te -
wijzen. ;

2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur J

een besluit heeft genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt --
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd -
werd over een niet schriftelijk vastgeleGd voorstel. H

3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het -
vorige lid bedoelde oordeel de juistheid Öaarvan betwist. -,-

dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en --~
vindt een nieuwe stemming plaats indien een best~urslid dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen àe rechtsgevol
gen van de oorspronkelijke stemming. -----------------------

4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mOIJdeling gestemd --
tenzij een bestuur.slidanders wenst. -----------------------

5. Van het verhandelde In elke vergadering word~n door de se-
oretaris of een door het bestuur aangewezen persoon notulen
gemaakt die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het
bestuur dienen te worden vastgesteld. ----------------------

6. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande i
de vergaderingen va~ en de besluitvorming door het bestuur;
worden gegeven. I

~ BESTUURSTAAK / VERTEGENWOORDIGING !

ARTIKEL 20.: I
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur:

belast met het besturen van de vereniging, -----------------
2. Indien het aantal bestuursleden boneden vijf is gedaald, -;~

blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoe-
dig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de or-
de komt. ---------------------------------------------------

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheidbe-
paalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door com-
missies die zowel door het bestuur als door de alffemenever-
gadering kunnen worden uitgeoefend. ------------------------

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene verga-
dering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het --
sluiten van overeenkomstenwaarbij de vereniging zich als -
borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, sIch voor een -
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derde ste:cl-:: ma<J.kt of ZiC!l tot ~~E;ker'lleidf3teJling vOO.r een --
schuld van een deróe verbindt. -----------------------------
Op he.t onl brcken Van deze COt?dkeurinc kan door en tegen ---
derden een beroep worden ~edaall.--------------------------

5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeur in;: van de algemene ver
gadering voor besluiten tot: ------------------------------
I. Onverminderd het bepaalde onder 11., het aangaan van ---

rechtshandelingenen het ver.richi.e11 v::tn investerinp,'en, -
waarvan het bedrag of de waarde oen in het Huishoudelijk
Reglement vast te stellen bedrag of wa8~àe te boven gaat.

II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebrui~ of -
genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; --

b. het aanga",.nvan overeenkomster', w("v:rlii j aDn de vereni.
ging een bankkredietwordt verleend; ----------------

c. het ter leen verstrekken van ~elden) alsmede het ter -
leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen -
het gebruikwaken van een aan de vereniging verleend -
bankkrediet, ----------------------------------------

d. het aungaan Van dadingen; ----------------------------
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren

van artitrale proeed ure s, d oe i i metui. t zonder ing van -
het nemen van conservatoire lliuutrC[Clenen van het ne-

m~~ van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen

I

.

.

.

.

.

.

1

.
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.llJden; f I
f. het slu~ten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.-- .. I

Op het ontbreken van deze goedkeurinJ k~n door en tegen ~.
derden geen beroep \oJorden gedaan" , "6. Onverminderd het in de lautste volzin van lid 4 bepaalde --

wordt de vereniging in en buiten reehte vcrtegenwoo~digd:~
door de voorzitter, secretaris en lH?nningmeester gezamenlijk
of bij ontstentenis of bE'let van ee1. of allen hunner door -
zijn/hunplaatsvervanger(s). ------------------------------

REKENn:G EN VEHANT~{OGkLJIHG ------------------
ARTIKEL 21.: -------------------------------------------------

Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een en --
dertigdecembere ---------------------------------------------
ARTIKEL 22.: -------------------------------------------------
1. Het bestuur is verplicht van de ver..,og,:;nstoestand van de --

vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te
allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden ge- .
kende w t

2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene I
vervadering - binnen zes maanden nu afloop van het vereni-f
gingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit ~

en doet, onder overleggingvan een balans en een staat van I
baten en lasten, rekenin~ en verantwoording over zijn in -- I

het afgelopen verenigingsjaargevoerd beleid. Bij gebreke - I
daarvan kau, na verloop van de termijn, ieder lid deze reke- I

ning en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. - I3. De algemenevergaderingbenoemtjaarlijksuit de leden een I
kascommissie bestaande uit drie leden, en ten hoogste twee I

plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van i

het bestuur. ~-----------------
4. De ledell tre:EfJva1gers fS}op temaken rooster af en zijn aanslui-

tend sleehts éérJmaal herkiesbaar. -------------------------
5. De kascommissie onderzoekt de rekelJing en verantwoording-

van het bestuur en brengt aan de al~emene vergadering ver-
slag van haar bevindingenuit. ----------------------------

6. Het bestuur :kan een kascommissielid in deze functie schorsen
op grond van handelingenwelke het lid verricht in strijd -
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derdc:! ste:cl{ ma<J.\d of ZiC!l tot zE;ker'l1ei.df3"te.lling voor een --
schuld van ecn derde verbindt. -----------------------------
Op he.t (lnl brcken Van deze COt.?dkeur inc kan t1oor en tegen ---
derden een berooD worden pedaal). --------------------------

5. Het bestuur behoéft evenet;ns goedkeur in;: van de algemene ver
gadering voor besluiten tot: ------------------------------
I. Onverminderd het bepaalde onder 11., het aangaan van ---

rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, - ~

waarvan het bedrag of de waarde ceD in hot Huishoudelijk
Reglement vast te stellen bedrag of waarde te boven gaat.

II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebrui~ of -
genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; --

b. het aangaD.n van overeenkomf3te r", wa;:r rJi j aan de vereni.
ging een bankkrediet wordt verleend; ----------------

c. het ter leen verstrekken van ~eldenJ alsmede het ter -

leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen -
het gebruikmaken van een Ban de vereniging verleend -
bankkreàiet. ----------------------------------------

d. het aungaan Van dadineen; ----------------------------
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren

van arbitrale procedures, docI' met uitzondering van-
het nemen van conservatoire HE\éltreU.:.Lcnen van het ne-
m~~ van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen

~
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llJden; t ..
f. het slu~ten en wijzigen van arbeidsuvereenkomsten. --t
Op het ontbreken van deze goedkeurin~ k~n door en tegen It
derden geen beroep worden gedaan. '

6. Onverminderd het in de lautste volzin van lid 4 bepaalde --
wordt de vereniging in en buiten re~hte vcrtegenwoo~digd:~
door de voorzitter, secretaris e}l penningmeestergezamenlijk
of bij ontstentenis of belet van eel,of allen hunner door -
zijn/hun plaatsvervanger(s). ------------------------------

EEKENn:G EN VEHANT~{OGkiJIHG------------------
ARTIKEL 21.: -------------------------------------------------
Het verenfi-:ringsjaar loopt van een janu8.ri tot en met een en --
dertig decembere ---------------------------------------------
ARTIKEL 22.: -------------------------------------------------
1. Het bes-tuur is verplicht van de ver..;og,-::nstoestandvan de --

verenigingzodanigeaantekeningente houden,dat daaruit te .

~;~~~ ~:~~:_~~~:_:~~~~~~_:~-~::~~:~~~:~::~-~~~~~~-~~:~:~-~:-rI

2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene
vervadering - binnen zes maanden ne afloop van het vereni-
gingsjaar op een algemene vergadering zijn jaarverslag uit
en doet, onder overleggingvan een balans en een staat van
baten en lasten, rekenin~ en verantwoording over zijn in --
het afgelopel1 verenigingsjaargevoerd beleid. Bij gebreke -
daarvan kan, nB verloop van de termijn, ieder lid deze reke-
ning en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. -

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
kascommissie bestaandeuit drie leden, en ten hoogste twee
plaatsvervangende leden, die geen deel mogen uitmaken van
het bestuur. ~-----------------

4. De ledellt.te:EnvcilgerG etI1 op te maken rooster af en zijn aanslui-
tend slechts éénmaal herkiesbaar. -------------------------

5. De kascommissie onderzoekt de rekelJing en verantwoording -
van het bestuur en brengt aan de al(:emene vergadering ver-
sIaL van haar bevindingen uit. ----------------------------

6. Het bestuur ]ron een kascommissielid in deze functie schorsen
op grond van handelingenwelke het lid verrichtin strijd -
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met d8 f:lt:...tuLt~Il E:rJ/of he'~ l1uiHhoude.U.j\.'. rl:(lemünt. Dirmen ...
drie maanden na he.t ui tspJ:eken van de ~3Ci1<J:r:sing besliat de :

algemene vergadering omtrent het ontslag als lid van ge- '
noemde ksacommissie. t

7. Vereist het onderzoek VBn de rekening en verantwoording bij.!
zondere boekhoudkundige kenniu, dan kan d0 commissie van on. I
derzoek zich op kosten van de vereniging, door een deakun- l
dige doen bijstaan. Het bestuur is ve:cpJ.id}t aan de commis-
sie alle door haar gewenste inlichtinf~n t~ verschaffen, --
haar desgewenst de kas en de waarden t~ vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden der vereniglnc te g€ven. ------

8. De last van de coru~i5sie kan te allen tijde door de algeme-
ne vergadering WO1'den herroepen, doch sleç!: ts (Joor de be-
noeming van een andere comrniosie. -.------------------------

9. Goedkeuringdoor de algemene vergadering v~n het jaarver-
slag en de rekening en veranhvoordi.ng otre}:;; het bestuux --

, tot d'charge. ---------------------------------------------
10.Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden

1 en 2 tien jaar lang te bewaren. -------------------------
ST;~TUTEN'vJIJZI GI ]';Q--= ,

ARTIKEL 23.: -------------------------------------------------
1. In rle afatuten van de vereniging k&D f8en verandering wor- .

den gebracht aan door een besluit van éen :.1lgelneneleden- Ir
vergadering waartoe is opgeroepen met de n!edede) ing, dat -- ;ti
aId aar wi j zig1ng van de statuten zt".l ,..(n'oer! voorgesteld, -- 'ii

~~:::~el~:t:l~~~~_~~~:_~:~-~:~:~:::~-~~~-~~~_:~~:~~:~-:~:_: t
j

l

2. Zij die de oproeping tot de algemene vere~dering ter behan- I
deling van een voorstel tot statutenwij%i~inghebben gedaan -
moet~~ tenminste veertien dage~ v66r de vergadering een af-

I

~

schr ~ft var; dat voorstel, Waar ~n de vcorge(l ragen wijziging I

woord eli jk is opgenomen, op een da(~rtce geschikte plaats -- .

voor de leden ter inzageleggentot na afloopvan de dag --
waarop de vergadering wordt gehouden. ---------------------
Bovendien wordt tenminste veertien dagen v66r de vergade...
ring een afschrift van de voorgestelde wijziging aan alle
leden toegezonden en/of gepubliceerd in hot cluborgaan dan
wel in het officieel orgaan van de C.O.V.S. ---------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behooft tenminste t~ee/
derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waar-
in tenminste twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoor-
dig of vertegenwoordigd is. la niet twee/derde va~ de stem-
gerechtigden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt bin.
nen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vori-
ge vergadering aan de ortleia geweest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde sten~erechtigden, kan --
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste ---
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -------------------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hier,
van een notariMIe akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden I
van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

1ONTBIIIDING EN VEREFFENING ---------------

~

ARTIKEL 24.: -------------------------------------------------
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de

algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1., 2. ep 3.
van het voorgaande artikel is van overéenkomatige toepassWg
met dien verstande dat een zodanig besluit genomen moet wor~

:~:m:::.e~~_~~~~~~~~::~_:~~-~~:~~~:~~~~-~~~-~~-~=::~~:~~~:~I
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2. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffen aare zijn I

,

'

aangewezt:n,geachiedt de vereffening door het bestuur. r

3. Het batig saldo na vereffeningkomt ten goede aan een door - I

de algemene vergadering te bepalen bestfJmmlng te algemenen - Fnutte. ~

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zo- ~

ver dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. '

Gedurende de vereffoning blijven de bepalingon van de atatu-
ten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. ---------
In stukken en aankondigingendie van de vereniging uitgaan,
moeten aan haar nBamwordentoegevoegdde woorden "in liqui-
datie". ----------------------------------------------------

HUISHOUDELI~TK }n:;GL:F~~lENT-------------------
ARTIKEL 25,: --------------------------------------------------
1. De algomenevergaderingstelteen huishoudelijkreglement--vast. --~---------------------------------------------------

lIIIv'

2. Wijziging van het huishoudelijkreglement kan B€schieden ---
. bij besluit van de algemene vergadering. -------------------
3. Het huishoud eli jk reglement mag lÜet in S1;':i jd zi jn met de -

wet, ook waar die geen dwinge~recht bevat, noch met de sta-
tuten. .

De oomparanten zijn aan mij, Notaris, bekend. . '

--- WAARVANAKTE
in minuut is verleden te Echt, ten dage als in het hoofd dezer
akte vermeld. -------------------------------------------------
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de versohe-
nen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van -
deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing --
daarvan geen prija te stellen. --------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparan-
ten en mij, Notaris, ondertekend. -----------------------------
(getekend) Fr.Houben; A.Hillen; Th. Barns; J.Bos. -
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