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Mr E.J. van Leusden
notaris te Zwijndrecht
FUSIE/2005037301/SB
Heden, dertig juni tweeduizend vijf, verschenen voor mij, mr Eggo Johannes van Leusden,
notaris te Zwijndrecht:
1.a. de heer Joseph Gerlacus Leonardus Maria de Kok, woonadres ..., 3335 DC Zwijndrecht,
geboren te Zwijndrecht op ..., rijbewijs ...;
b. de heer Jan van Baren, woonadres ..., 3331 GV Zwijndrecht, geboren te Leerdam op ...,
rijbewijs ...;
c. de heer Johannes Frederik van de Pol, woonadres ..., 3331 XS Zwijndrecht, geboren te
Assendelft op ..., rijbewijs ...;
d. mevrouw Miranda Gerda Anna Schot, woonadres ..., 3331 AM Zwijndrecht, geboren te
Zwijndrecht op ..., rijbewijs ...;
e. mevrouw Johanna Hendrika Pellikaan, woonadres ..., 3335 AN Zwijndrecht, geboren te
Zwijndrecht op ..., rijbewijs ...; ten deze handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van en
rechtsgeldig vertegenwoordigende de statutair te Zwijndrecht gevestigde vereniging
Korfbalvereniging Zwijndrecht, vestigingsadres Middellijn 2, 3335 KC Zwijndrecht,
handelsregister Rotterdam nummer 40322422; hierna te noemen: de vereniging sub 1;
2.a. mevrouw Jannigje Petronella de Jong-Draaijer, woonadres ..., 3334 CG Zwijndrecht,
geboren te Nieuwpoort op ..., rijbewijs ...;
b. de heer René Rapmund, woonadres ..., 3342 VL Hendrik-Ido-Ambacht, geboren te
Rotterdam op ..., paspoort ...;
c. mevrouw Corine Christina Stam, woonadres ..., 3335 WL Zwijndrecht, geboren te Dordrecht
op ..., rijbewijs ...;
d. mevrouw Manon Desirée Speets, woonadres ..., 3311 TL Dordrecht, geboren te Dordrecht op
..., rijbewijs ...;
e. de heer Dirk Mattheus Hermanus van Beek, woonadres ..., 3333 VD Zwijndrecht, paspoort
...; ten deze handelend in hun hoedanigheid van bestuurders van en rechtsgeldig
vertegenwoordigende de statutair te Zwijndrecht gevestigde vereniging Handbal Vereniging
Walburg ‘75, vestigingsadres Ter Spillstraat 30, 3342 VL Hendrik-Ido-Ambacht, handelsregister
Rotterdam nummer 40321296; hierna te noemen: de vereniging sub 2.
De comparanten, handelend als gemeld en tot het verrichten van de onderhavige
rechtshandelingen bevoegd blijkens de aangehechte notulen van de desbetreffende algemene
vergaderingen de dato achtentwintig juni tweeduizend vijf, verklaarden:
Besluitvorming
-De door hen vertegenwoordigde verenigingen gaan bij deze met elkaar een fusie aan zoals
bedoeld in artikel 2:309 en volgende Burgerlijk Wetboek, zodanig dat de verenigingen sub 1 en
2 genoemd ophouden te bestaan en zullen opgaan in een nieuw op te richten vereniging, te
noemen: Sportvereniging Conventus, welke vereniging het vermogen van de verdwijnende
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verenigingen onder algemene titel verkrijgt. Hierbij is al datgene wat ter zake door de wet casu
quo de statuten is voorgeschreven in acht genomen.
-De besluiten tot fusie zijn, conform artikel 2:317 Burgerlijk Wetboek, genomen door de
algemene vergaderingen van Korfbalvereniging Zwijndrecht en Handbal Vereniging Walburg
‘75, van welke vergaderingen notulen zijn gemaakt, waarvan de exemplaren aan deze akte zijn
gehecht. Deze besluiten zijn geheel overeenstemmend met het door de besturen van de
respectievelijke verenigingen ondertekende voorstel tot fusie de dato zesentwintig mei
tweeduizend vijf, waarvan eveneens een exemplaar aan deze akte is gehecht.
-De verenigingen sub 1 en 2 hebben, conform artikel 2:314 Burgerlijk Wetboek, op
zevenentwintig mei tweeduizend vijf ten kantore van het handelsregister te Rotterdam het
voorstel tot fusie neergelegd. De verklaring van het handelsregister is aan deze akte gehecht.
-In het dagblad De Telegraaf de dato zevenentwintig mei tweeduizend vijf is, conform artikel
2:314 Burgerlijk Wetboek, voormelde nederlegging aangekondigd.
-Tegen het voorstel tot fusie is door geen schuldeiser verzet gedaan, waarvan blijkt uit de
aangehechte verklaring van non-verzet van de Rechtbank te Dordrecht de dato negenentwintig
juni tweeduizend vijf.
-Na vorenbedoelde aankondiging zijn op heden nog geen zes maanden verstreken.
Fusie
Ter uitvoering van de desbetreffende besluiten tot fusie van de algemene vergaderingen van de
verenigingen sub 1 en 2, verklaarden de comparanten namens de onderscheiden door hen
vertegenwoordigde verenigingen dat deze verenigingen bij deze fuseren waarbij
Korfbalvereniging Zwijndrecht en Handbal Vereniging Walburg ‘75 ophouden te bestaan en
opgaan in de nieuw op te richten vereniging Sportvereniging Conventus, die daardoor het
vermogen van beide voornoemde verenigingen verkrijgt onder algemene titel. De fusie wordt de
dag na heden van kracht. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze een
vereniging in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.
STATUTEN
Naam, zetel en duur
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Conventus.
2. Zij heeft haar zetel in Zwijndrecht.
3. Zij duurt voor onbepaalde tijd.
4. De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen Korfbalvereniging Zwijndrecht en Handbal
Vereniging Walburg '75.
Doel
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Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel: het beoefenen en bevorderen van sport in zijn algemeenheid en
handbal en korfbal in het bijzonder.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
-als vereniging ten behoeve van de leden die een bepaalde tak van sport beoefenen het
lidmaatschap van de betreffende sportbond te verwerven;
-aan de door de betreffende sportbonden georganiseerde of goedgekeurde competities en
wedstrijden deel te nemen;
-trainingen, wedstrijden, evenementen, en bindingsactiviteiten voor leden te organiseren.
Leden
Artikel 3
1. Uitsluitend natuurlijke personen kunnen lid van de vereniging zijn.
2. De vereniging kent gewone leden, ereleden en leden van verdienste. Waar in deze statuten
of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of genomen besluiten sprake is van lid
of leden worden daaronder de gewone leden zowel als de ereleden en leden van verdienste
begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld.
3. Degene die lid van de vereniging wenst te worden, meldt zich daartoe bij de secretaris.
4. Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid. Bij niet-toelating door het bestuur kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
5. Het bestuur is bevoegd om aan leden specifieke lidmaatschapsvereisten te stellen, indien dat
voor de betreffende tak van sport op grond van de voorschriften van de sportbond vereist kan
worden geacht.
6. De leden die een bepaalde tak van sport beoefenen zijn verplicht het lidmaatschap van de
betreffende sportbond te verwerven, indien de betreffende sportbond dat voorschrijft en de
leden deelnemen aan de competities van deze sportbond.
7. De bestuursleden dienen als lid te worden aangemeld van de onder lid 6 bedoelde
sportbonden, indien de betreffende sportbond dat voorschrijft.
8. De algemene vergadering beslist over de benoeming van ere-leden en leden van verdienste,
krachtens de daarvoor bij reglement vastgestelde regels.
9. Het bestuur houdt een ledenregister aan, dat regelmatig wordt bijgehouden. De leden dragen
ervoor zorg dat hun adres bij het bestuur bekend is. Oproepingen en mededelingen kunnen
rechtsgeldig geschieden aan het laatst bekende adres.
Artikel 4
1. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen en de besluiten van de organen van de
vereniging na te leven, de vereniging niet op onredelijke wijze te benadelen en geen schade toe
te brengen aan de belangen die de vereniging beoogt te behartigen.
2. De leden zijn verplicht tot betaling van een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag door de
algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden kunnen aan de hand van leeftijd en/of tak
van sport in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende contributie betalen. Bij
tussentijdse aanvang of beëindiging van het lidmaatschap is de contributie over het gehele
lopende verenigingsjaar verschuldigd, tenzij het bestuur daarvan ontheffing naar tijdsgelang
verleent.
3. Het bestuur kan bepalen dat een entreegeld bij het toelaten als lid verschuldigd zal zijn. De
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algemene ledenvergadering stelt de hoogte van het entreegeld vast.
4. De ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de contributieplicht.

Artikel 5
1. Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzegging;
c. ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden, uitsluitend tegen het einde
van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. Niettemin
kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de opzeggende partij
redelijkerwijs niet kan worden gevergd, het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, uitsluitend wanneer het lid ook
na aanmaning de verschuldigde contributie niet voldoet, alsook wanneer van de vereniging
redelijkerwijs niet kan worden gevergd, het lidmaatschap te laten voortduren. Bij de opzegging
wordt melding gemaakt van de gronden waarop deze geschiedt.
4. Ontzetting geschiedt bij besluit van de algemene vergadering, dat door het bestuur ten
spoedigste bij aangetekend schrijven ter kennis van de betrokkene wordt gebracht, met opgave
van de gronden die tot de ontzetting hebben geleid. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken
wanneer het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het lid wordt behoorlijk opgeroepen om zich ter
algemene vergadering te verantwoorden en heeft het recht, zich ter vergadering door een
raadsman te doen bijstaan.
Straffen
Artikel 5A
1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de wet, dan
wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor
de vereniging op onredelijke wijze wordt benadeeld.
2. a. In geval van handelen of nalaten, als bedoeld in lid 1, kunnen door het bestuur de
volgende straffen worden opgelegd:
-berisping;
-uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor bepaalde duur, hetzij voor een in de
straf bepaald aantal wedstrijden;
-ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies voor een in de straf
genoemde termijn uit te oefenen;
-opzegging van het lidmaatschap of ontzetting.
b. Voor het opleggen van een straf is vereist dat het bestuur met een meerderheid van
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen besluit. Een straf wordt schriftelijk aan
het lid medegedeeld.
3. Met uitzondering van opzegging van het lidmaatschap of ontzetting kan een straf ten hoogste
voor de duur van twee maanden worden opgelegd.
4. Het lid aan wie een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap is medegedeeld, heeft het recht

4 / 11

Statuten sv Conventus

Last Updated Monday, 01 November 2010 13:03

om binnen één maand na ontvangst van het besluit in beroep te gaan bij de
beroepschriftencommissie. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt op voordracht van het
bestuur de beroepschriftencommissie benoemd, bestaande uit drie meerderjarige leden die
geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden treden na een periode van drie jaar af en
zij zijn terstond herbenoembaar.
5. Een beroepschrift dient schriftelijk bij de commissiesecretaris te worden ingediend. De
secretaris roept binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift een
commissievergadering bijeen ter behandeling van het beroep. Betrokkene heeft het recht om
het beroepschrift in de vergadering toe te lichten. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is betrokkene geschorst.
6. Een beslissing van de commissie tot (on-)gegrondverklaring van het beroep en tot
handhaving of intrekking van het besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap dient met een
meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen.
Bestuur
Artikel 6
1. Het aantal bestuursleden van de vereniging wordt op een oneven aantal vastgesteld door de
algemene vergadering en bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste elf leden.
2. Gedurende het bestaan van vacatures behoudt het bestuur alle uit de Wet en de statuten
voortvloeiende bevoegdheden en verplichtingen. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is
gedaald, is het bestuur echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
beleggen waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
3. Bestuursleden, die meerderjarig moeten zijn, worden door de algemene vergadering uit de
leden van de vereniging benoemd.
4. De algemene vergadering wijst uit de bestuursleden de voorzitter aan. De overige functies
worden door het bestuur verdeeld. Het bestuur kan uit zijn midden één of meer
plaatsvervangers voor dezen aanwijzen. Een plaatsvervanger heeft als zodanig alle
bevoegdheden en verplichtingen van de functionaris die hij vervangt.
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder
curatele wordt gesteld of anderszins krachtens rechterlijke uitspraak het vrije beheer over zijn
vermogen verliest;
c. door schriftelijke opzegging van de zijde van het bestuurslid;
d. doordat het bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn;
e. door periodiek aftreden, overeenkomstig een door het bestuur op te stellen rooster, uiterlijk in
de derde jaarlijkse algemene vergadering na de benoeming van het bestuurslid,
onderscheidenlijk van degene in wiens plaats het bestuurslid tussentijds is benoemd; een
aftredend bestuurslid is onmiddellijk herkiesbaar;
f. door ontslag, te verlenen door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen;
g. door ontslag, te verlenen door de rechter in de gevallen en op de wijze door de Wet bepaald.
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene
vergadering worden geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van
tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet
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binnen twaalf weken wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die
termijn.
Artikel 7
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer zulks door de voorzitter of door tenminste
twee van de in functie zijnde bestuursleden wenselijk wordt geoordeeld. In ieder geval
vergadert het bestuur zo dikwijls zulks noodzakelijk is ter voldoening aan wettelijke of statutaire
verplichtingen.
2. Bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter.
3. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid doen
vertegenwoordigen, mits de bevoegdheid daartoe blijkt uit een behoorlijke schriftelijke volmacht
of anderszins ten genoegen van de voorzitter van de bestuursvergadering wordt aangetoond.
4. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien tenminste de helft van alle in
functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. In geval van belet of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris, zonder dat een door het
bestuur aangewezen plaatsvervanger beschikbaar is, kan de vergadering zelf in haar leiding
onderscheidenlijk secretariaat voorzien. Als voorzitter van de vergadering kan uitsluitend een lid
van het bestuur fungeren.
6. Ieder bestuurslid heeft één stem.
7. Alle besluiten worden genomen met meerderheid van uitgebrachte geldige stemmen. Bij
staking van stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering een besluit nemen, doordat alle in functie zijnde
bestuursleden zich schriftelijk (waaronder telegrafisch, per telefax, per email of per enig ander
schriftelijk communicatiemiddel) voor het voorstel uitspreken.
Taak en bevoegdheden van het bestuur
Artikel 8
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, daaronder begrepen het uitvoeren
van de besluiten van de algemene vergadering voor zover deze niet anders bepaalt.
2. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken
te doen uitvoeren door commissies of personen die door het bestuur zijn benoemd.
4. Het bestuur is uitsluitend met machtiging van de algemene vergadering bevoegd te besluiten
tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor de schuld voor een ander verbindt.
Vertegenwoordiging
Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
2. Bovendien wordt de vereniging vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende
bestuursleden.
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3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan anderen, om
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. Op het ontbreken van de vereiste machtiging tot het verrichten van de rechtshandelingen
bedoeld in artikel 8 lid 4 kan tegenover derden een beroep worden gedaan.
Algemene vergadering
Artikel 10
1. Binnen zes maanden na afloop van ieder boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering
gehouden.
2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk
acht of daarom schriftelijk en met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht
door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende van
alle stemmen in de algemene vergadering.
3. De oproeping ter vergadering vermeldt de agenda en geschiedt hetzij bij aan alle leden toe te
zenden oproepingsbrieven, hetzij door publicatie in een aan alle leden toe te zenden periodiek.
De oproepingstermijn bedraagt tenminste tien dagen, de dag van terpostbezorging van de
oproepingen en de dag van de vergadering daaronder niet begrepen.
4. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van een verzoek als bedoeld in het tweede lid
door het bestuur een algemene vergadering wordt bijeengeroepen op een termijn van ten
hoogste vier weken, zijn de verzoekers daartoe zelf bevoegd. De oproeping geschiedt op de
wijze bepaald in het derde lid, dan wel door middel van een advertentie in een ter plaatse waar
de vereniging is gevestigd veelgelezen dagblad.
5. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn
plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, 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.
6. De algemene vergadering kan personen en/of commissies aanwijzen die een nader
omschreven taak moeten uitvoeren.
Artikel 11
1. a. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.
b. Leden die in verband met een besluit tot ontzetting uit hun lidmaatschap geschorst zijn,
hebben geen toegang tot de vergadering, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben
ingesteld tegen de opgelegde straf in welk geval zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun
beroep bij te wonen.
c. Leden zijn stemgerechtigd indien zij op de datum van de vergadering de leeftijd van zestien
jaar hebben bereikt. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
d. Ten behoeve van leden die jonger zijn dan veertien jaar worden in het huishoudelijk
reglement voorschriften opgenomen die de medezeggenschap van deze leden en hun
wettelijke vertegenwoordigers waarborgen.
e. Een stemgerechtigd lid kan zich door een ander stemgerechtigd lid doen vertegenwoordigen
mits de bevoegdheid daartoe ten genoegen van de voorzitter van de vergadering blijkt uit een
behoorlijke schriftelijke volmacht.
2. Blanco stemmen worden geacht niet geldig te zijn uitgebracht.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling.
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4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk bij gesloten briefjes. Indien geen van de ter
vergadering aanwezige leden zich daartegen verzet, kan de voorzitter van de vergadering
mondelinge stemming toelaten.
5. Mondelinge stemming geschiedt hoofdelijk. Indien geen van de ter vergadering aanwezige
leden zich daartegen verzet, kan de voorzitter van de vergadering stemming bij acclamatie
toelaten.
6. Tenzij de statuten anders bepalen, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid
van de geldig uitgebrachte stemmen.
7. Indien bij stemming over personen de volstrekte meerderheid niet wordt behaald, vindt
herstemming plaats, waarbij de kandidaat afvalt die bij de vorige stemming het geringste aantal
stemmen op zich verenigde. Indien het geringste aantal stemmen door meer dan één kandidaat
werd behaald of alle kandidaten een zelfde aantal stemmen op zich verenigden, wordt in een
tussenstemming met eenvoudige meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en bij
gebreke daarvan door het lot bepaald wie van deze zal afvallen. De hierboven omschreven
procedure wordt zonodig herhaald tot de volstrekte meerderheid is behaald of nog slechts één
kandidaat is overgebleven. In het laatstgenoemde geval is de als enige overgebleven kandidaat
gekozen, ook indien hij niet de volstrekte meerderheid mocht hebben verkregen.
8. Behoudens het hiervoor bepaalde, beslist de voorzitter van de vergadering over de wijze van
stemming en de verder bij de besluitvorming te volgen procedure. Zijn ter vergadering
uitgesproken en aldaar niet onverwijld betwiste oordeel omtrent het al dan niet tot stand komen
van een besluit, alsmede omtrent de inhoud daarvan indien niet over een schriftelijk voorstel
werd gestemd, is bindend. In geval van betwisting wordt het voorstel zonodig alsnog schriftelijk
vastgesteld en vindt daarover hoofdelijke stemming plaats.
Artikel 12
1. Van het verhandelde ter algemene vergadering worden notulen vastgesteld en ten blijke
daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
2. Indien geen notulen zijn vastgesteld, geschiedt zulks alsnog door een volgende algemene
vergadering. De algemene vergadering is voorts bevoegd tot het aanbrengen van verbeteringen
in de notulen bedoeld in het eerste lid. Door de algemene vergadering vastgestelde notulen
worden ondertekend door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling geschiedt als
voorzitter en secretaris fungeren.
3. De notulen worden door de secretaris namens het bestuur bewaard. Een door de secretaris
voor eensluidend gewaarmerkt uittreksel of afschrift van de notulen geldt tegenover derden als
volledig bewijs van het ter vergadering verhandelde.
Financiën en verslaggeving
Artikel 13
1. Het boekjaar van de vereniging, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met 30 juni
daarop volgend.
2. De penningmeester houdt namens en onder verantwoordelijkheid van het bestuur regelmatig
boek van de vermogenstoestand van de vereniging, zodanig dat daaruit haar rechten en
verplichtingen te allen tijde kunnen worden gekend. Hij beheert de kas, de verdere waarden en
–voor zover hem daartoe bijzondere volmachten worden verstrekt- tevens de bank- en
girorekeningen van de vereniging.
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3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering een
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 bestuurders; ontbreekt de
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte
vorderen dat zij deze verplichting nakomen.
4. De jaarstukken en de rekening en verantwoording worden onderzocht door een
kascommissie, die tegelijk met de overlegging daarvan verslag uitbrengt aan de algemene
vergadering. Het bestuur stelt daartoe de jaarstukken en de rekening en verantwoording tijdig
ter beschikking van de kascommissie, verschaft haar alle door haar gewenste inlichtingen,
vertoont haar desgewenst de kas en de waarden en verleent haar inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging.
5. De kascommissie bestaat uit tenminste twee leden van de vereniging, die niet tevens deel
mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie wordt jaarlijks door de algemene
vergadering benoemd.
6. De rekening en verantwoording wordt goedgekeurd door de algemene vergadering.
7. Nadat het voorstel tot goedkeuring van de rekening en verantwoording aan de orde is
geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen
aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor
zover van dat beleid uit de stukken blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is
gemaakt.
Reglementen
Artikel 14
1. De algemene vergadering kan bij één of meer reglementen nadere regels stellen ten aanzien
van de organisatie van de werkzaamheden van de vereniging en haar organen.
2. Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement kan slechts worden
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. Het reglement mag niet in strijd zijn met de Wet of met deze statuten en geen onderwerpen
regelen die door de Wet aan de statuten zijn voorbehouden.
Statutenwijziging
Artikel 15
1. Deze statuten kunnen worden gewijzigd krachtens besluit van de algemene vergadering welk
besluit tenminste een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien
geen twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen mits met een meerderheid van
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. De woordelijke tekst van het voorstel tot statutenwijziging wordt tenminste vijf dagen voor de
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vergadering op een daartoe geschikte plaats voor alle leden ter inzage gelegd tot na afloop van
de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Van de ter inzage legging en de plaats waar
deze geschiedt wordt melding gemaakt in de oproepingen.
3. De statutenwijziging treedt niet in werking alvorens daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk gerechtigd.
Ontbinding en vereffening
Artikel 16
1. De vereniging kan door de algemene vergadering worden ontbonden.
2. Voor een besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 15 lid 1 en 2 van overeenkomstige
toepassing.
3. De leden van het bestuur treden als vereffenaars op. De boeken en bescheiden van de
vereniging blijven berusten onder de jongste vereffenaar, zulks gedurende de door de Wet
voorgeschreven termijn en onder de verplichting tot het verstrekken van inzage overeenkomstig
de Wet.
4. De bestemming van het batig saldo van de vereffening wordt door de algemene vergadering
bij het besluit tot ontbinding bepaald, zoveel mogelijk met inachtneming van het doel van de
vereniging.
5. Gedurende de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
Slotbepaling
Artikel 17
In alle gevallen waarin niet door de Wet, de statuten of het huishoudelijk reglement wordt
voorzien, beslist het bestuur.
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte is verleden te Zwijndrecht op
de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze
akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschenen personen, hebben dezen
verklaard van de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de
verschenen personen en tenslotte door mij, notaris.
Ondergetekende:

mr Eggo Johannes van Leusden, notaris te Zwijndrecht verklaart dat hem is gebleken dat de
vormvoorschriften voor alle besluiten die de afdeling 2 van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek en de statuten van de gefuseerde verenigingen voor het tot stand komen van de fusie
vereisen, in acht zijn genomen en dat voor het overige de daarvoor in bedoelde afdeling en in
de statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.
Mr E.J. van Leusden
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notaris te Zwijndrecht
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