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OPRICHTING VERENIGING

Heden, drieëntwintig september tweeduizend vier, verschenen voor mij, mr. Aart
Veldhuizen, notaris te Amersfoort:
de heer mr. Rob Cremers, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris,-woonplaats kiezende te Amersfoort, Arnhemseweg 14, geboren te Boxmeer op dertien
januari negentienhonderd achtenzestig,
te dezen handelend als gevolmachtigde van:
de heer Bertram Hoogermolen, wonende te 3824 DD Amersfoort, De GekroondeEl 6, geboren te Amsterdam op zeven april negentienhonderd zesenveertig,
de heer Johannes Camille van Ommeren, wonende te 3824 DB Amersfoort, Het
Haagse Hofje 6, geboren te Haarlem op drie juni negentienhonderd
zevenenveertig,
die bij het verlenen van de volmacht handelden als gezamenlijk bevoegd bestuurdersvan de te Amersfoort gevestigde vereniging: Biliartvereniqinq B'67, kantoorhoudende
te 3824 DB Amersfoort, Het Haagse Hofie 6, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 40507525;
mevrouw Yvonne Marjolein Haniette van Rootselaar, werkzaam onder
verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort,
Arnhemseweg 14, geboren te Amersfoort op vijfentwintig april negentienhonderd
zeventig,
te dezen handelend als gevolmachtigde van:
de heer Pieter Lagas, wonende te 3831 RD Leusden, Veensekom 32, geboren te's-Gravenhage op zeven december negentienhonderd vijftig,
de heer Hans Klijn, wonende te 3833 CH Leusden, Koolzaadland 13, geboren teAmsterdam op tweeëntwi ntig m aart negentien honderd zevenendertig,
die btj het verlenen van de volmacht handelden als gezamenlijk bevoegd bestuurdersvan de te Leusden gevestigde vereniging: Biliartvereniqins Leusden (B.V.L.)
kantoorhoudende te 3831 NT Leusden, De Smidse 7, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 405061 02.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een vereniging op te--richten, die zal worden geregeerd door de volgende statuten.
NAAM. RECHTSBEVOEGDHEID EN ZETEL
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AÉikel í

1.

2.
3.

4.

De vereniging draagt de naam: District Eem- en Flevoland van de Koninkliike
Nederlandse Biliartbond, hierna te noemen: "district".
Het district is gevestigd te Amersfoort.
Het district bezit volledige rechtsbevoegdheid,
Het district is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van
Koophandel en Fabrieken in het gebied waarin de zetel van het district is gevestigd.--
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Artikel2

L

2.

Bij het district kunnen aangesloten zijn verenigingen met beperkte en verenigingen met
volledige rechtsbevoegdheid, alsmede stichtingen.
De in lid 1 van dit artikelgenoemde vereniging en stichtingen ressorteren elk op grond
van hun zetel onder het district, voor zover die zetel is gevestigd in het gebied dat door
de algemene vergadering van de KNBB, is bepaald, De zetelvan een natuurlijk:---persoon die lid is van een vereniging of bestuurslid van een stichting wordt bepaald
door de plaats waarin zijn clublokaal is gelegen. --------

--

3. a.

Organen van het district zijn:
het districtsbestuur;
dedistrictsvergadering;
de personen en commissies die krachtens de statuten door de
districtsvergadering zijn belast met een nader omschreven taak binnen het-district,
De organen van het district als bedoeld in dit artikel lid 3 sub a bezitten geen
rechtsbevoegdheid.

-

----

b.

DOEL

Artikel

3

Het district stelt zich ten doel:

1. het doen beoefenen en bevorderen van de biljartsport;
2. alles te doen hetgeen tot het genoemde doel kan leiden, zulks in de ruimste zin des -woords.

AÉikel4

1. Leden van het district zijn verenigingen, stichtingen en natuurl'rjke personen. ------2. Verenigingen en stichtingen die door het bestuur van de Koninklijke Nederlandse ----

-

3.

Biljartbond, hierna te noemen "KNBB', als lid zijn toegelaten, zijn daardoor tevens lid
van het district in welk gebied die verenging of stichting haar zetel heeft. Wordt hierna van verenigingen gesproken, dan worden daarmee tevens stichtingen bedoeld,
Op voorstel van het districtsbestuur kan de districtsvergadering een natuurl'rjk persoonwegens zijn bijzondere verdienste voor het district het predikaat erelid of lid van
verdienste van het district toekennen, Deze benoeming kan ook slechts op voorstel van
het districtsbestuur door de districtsvergadering worden ingetrokken.

AÉikel 5

1.

De leden zijn verplicht:
na te leven de statuten en reglementen van het district, de besluiten van de
artikel 2 lid 3 sub a genoemde organen, de door het districtsbestuur
toepassing verklaarde wedstr'rjdbepalingen van de KNBB en de organen daarvan;
de belangen van het district en/of zijn organen, van de KNBB, en de biljartsport inhet algemeen niet te schaden;------alle overige verplichtingen na te komen welke het district in naam van de leden
aangaat.
De verenigingen zijn bovendien verplicht in hun statuten bepalingen op te nemen

a.

in--van-------

b.

c.
2.

--

----

krachtens welke:
de vereniging bevoegd is namens haar eigen leden verplichtingen aan te

a.
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de-------

de vereniging door haar toetreding tot het district namens haar leden
verplichting aanvaardt de statuten, reglementen en besluiten van de KNBB na televen. ln het bijzonder heeft dit betrekking op de thans en te enigertijd geldende -bepalingen inzake het tuchtrecht;
de eigen leden door hun toetreding tot de vereniging aanvaarden zich te zullen
gedragen naar het bepaalde sub b;
de verenigingen en haar leden alle overige rechtstreeks uit het lidmaatschap of uit
de redelijkheid en billijkheid voortvloeiende verplichtingen zullen nakomen.
Een lid kan de toepasselijkheid van een besluit, waarbij andere verplichtingen dan van
geldelijke aardz4n vezwaard met inachtneming van het bepaalde in artikel9, door--opzegging van het lidmaatschap uitsluiten.
Door het district kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden aangegaan,
dan nadat het districtsbestuur daartoe door de districtsvergadering
vertegenwoordig ingsbevoegd is verklaard.
TUCHTRECHT

------

c.

-:

d.

3.

4.

Artikel 6
De tuchtrechtspraak van de KNBB is van toepassing op het district en de leden ervan
ADM IN ISTRATIEVE RECHTSPRAAK

Artikel 7
Het bestuursreglement van de KNBB is van toepassing op het district en de leden ervan. -GELDMIDDELEN....-..
AÉikel 8
De geldmiddelen van het district bestaan uit:
contributies;
inschrijfgelden van de deelnemers aan wedstrijden;
administratieve heffingen;
andere inkomsten
De verenigingen zijn gehouden tot het betalen van contributie naar door de--districtsvergadering vastgestelde maatstaven. De verenigingen en hun leden kunnen
daartoe in categorieën worden ingedeeld.
Vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie aan het district zijn:
ereleden en leden van verdiensten van de KNBB;
ereleden van het district.--Het districtsbestuur bepaalt op welke wijze en voor welke datum aan financiële
verplichtingen moet zijn voldaan, met dien verstande, dat het bondsbestuur dit bepaalt
voor betalingen aan de KNBB. Het districtsbestuur kan, indien dit naar zijn oordeel--:
redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het verschuldigde bedrag geheel of----gedeeltelijk niet behoeft te worden betaald. Een zodanig genomen besluit wordt de ..-betrokkene door het districtsbestuur meegedeeld.
lndien het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de------contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd. ----------Het districtsbestuur kan bij het niet tijdig betalen van aan het district verschuldigde--bedragen, betalingen van de KNBB aan het district uitgezonderd, de betalingenverlangen van een administratieve heffing van ten hoogste twee maal de----------

1.

2.
3.

4.

'
-

-
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-----

5.
6.
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bondscontributie,
Alle op de invordering van gelden vallende kosten komen voor rekening van

de-----

schuldenaar.-..----EINDE LIDMAATSCHAP-

Artikel 9

1.

2.

het------

Het lidmaatschap van het district eindigt gelijktijdig met de beëindigen van
lidmaatschap van de KNBB.
Behalve in het geval dat een lid ophoudt te bestaan, wordt een lid dat heeft opgezegd geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het einde van het boekjaar waarin werd------opgezegd, zolang het niet heeft voldaan aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichtevan de KNBB en het district waartoe het behoort of zolang enige aangelegenheid
waarbij het is betrokken niet is afgewikkeld de tenuitvoerlegging van een opgelegde-straf daaronder begrepen. Gedurende deze periode kan het lid geen rechten
uitoefenen, met uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep tegaan.

----

BEGUNSTIGERS

Artikel í0

1.
2.

Het district kent behalve leden ook begunstigers.

Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen die door het districtsbestuur als zodanig zijn toegelaten en die zich jegens het district verplichten jaarlijks een
bijdrage te storten. De minimumhoogte van de bijdrage wordt door de-districtsvergadering bepaald.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.
De rechten en verplichtingen van begunstigers kunnen ten alle tijde door
begunstigers of namens het district door opzegging worden beëindigd, met dien
verstande dat bij een opzegging door de begunstiger de jaarlijkse bijdrage voor het--lopende boekjaar in haar geheel verschuldigd blijft, tenzij het districtsbestuur anders -besluit. De leden 4 en7 van artikel 8 zijn van overeenkomstige toepassing.---Opzegging namens het bestuur geschiedt door het districtsbestuur. --.--DISTRICTSBESTUUR

----

3.

----

4.

-

de-------

5.

Artikel

1. a

11

Het districtsbestuur bestaat uit tenminste drie meerderjarige natuurlijke personen die door de districtsvergadering worden benoemd uit de leden/natuurlijke personen
van het district, Meer dan de helft van het aantal districtsbestuursleden dient lid te

-

zijn van een bij het district aangesloten vereniging. De overigen dienen lid te zijn
van de KNBB en te ressorteren onder het district.
Het aantal bestuursleden wordt door de districtsvergadering bepaald.
Een bestuurslid mag niet gelijktijdig lid zijn een tuchtrechtorgaan.
De voozitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd.--Tot uiterlijk drie weken voor de districtsvergadering waarin in de bestuursvacatures-..dient te worden voozien, kunnen door het districtsbestuur of door ten minste twee--verenigingen kandidaten worden voorgesteld
leder bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het -.-..--

b.

2.

c.
d.

3. a.
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districtsbestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond
herbenoembaar
ln een tussentijdse vacature wordt door de eerstvolgende districtsvergadering--voozien. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de-plaats van zijn voorganger in.
leder bestuurslid is tegenover het district gehouden de hem opgedragen taak behoorlijk
te vervullen, lndien het een aangelegenheid betreft die tot de competentie van twee ofmeer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tegenover het:district, tenzij hij bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is geweest en hij-niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.
De districtsvergadering kan een lid van het districtsbestuur schorsen of ontslaan indien
zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een------meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen vereist.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag
eindigt door het verloop van die termijn.

b,

4.

------

--

5.

Artikel í2

1.

2.
3.

-

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het districtsbestuur belast met het
besturen van het district.-..lndien het aantal bestuursleden beneden de drie is gedaald blijft het districtsbestuur-bevoegd.
Het districtsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen-van zijn taak te doen uitvoeren door personen, alsmede door commissies waarvan de leden door het districtsbestuur worden benoemd en ontslagen.

Artikel

L

2.

------

13

----

Tenzij het districtsbestuur anders bepaalt vergadert het districtsbestuur wanneer de
voozitter of twee andere bestuursleden dit verlangen.
Het districtsbestuur kan ook buiten een vergadering besluiten nemen, indien geen
bestuurslid zich tegen deze wijze van besluitvorming vezet en alle bestuursleden aandeze besluitvorming deelnemen.
Alle besluiten, daaronder begrepen de besluiten als bedoeld in dit artikel lid 2------worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen, mits voor wat in
de vergadering genomen besluiten betreft, de meerderheid van de in functie zijnde
bestuursleden aanwezig is
Blanco stemmen zijn ongeldig.
Over elk voorstel wordt afuonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voozitter of eenbestuurslid anders verlangt.
Het door de voozitter uitgesproken oordeel dat het districtsbestuur een besluit--heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen -besluit voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk-vastgesteld voorstel,-..Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het sub a bedoelde oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk---vastgelegd; een nieuwe stemming vindt plaats indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke-

3. a.

4.

b,

5. a.
b.
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stemming.
Van het besprokene in een vergadering worden door de secretaris of door het-----districtsbestuur aangewezen notulist notulen gemaakt die na goedkeuring door het
districtsbestuur in de daaropvolgende vergadering door de voozitter en de notulist
word e n o n derte ke n d, waa rm ee zij zijn vastg este d
DISTRICTSTAAK

6.

-----

I

AÉikel í4
Het district regelt de zaken die uitsluitend het eigen district betreffen.
AÉikel 15
Het districtsbestuur is verplicht met betrekking tot zaken die mede de belangen van de
KNBB of een ander district kunnen raken voorafgaand overleg te plegen met het
bondsbestuur en/of het bestuur van het andere district of de andere districten. Komen twee
of meer districtsbesturen niet tot overeenstemming, dan beslist het bondsbestuur.-------

---

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 16 -----------

L

Het district wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden van-het district gezamenlijk
Het districtsbestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring door de
districtsvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen,
vervreemden of bewaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten,---waarbij het district zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een
derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt.
Personen aan wie hetzij krachtens deze statuten, hetzij krachtens volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uil-dan nadat tevoren een districtsbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de---desbetreffende rechtshandeling is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan het district of de wederpartij worden tegengeworpen.
REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 17 -----------Het districtsbestuur is verplicht van de vermogenstoestand van het district zodanig--aantekening te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van het -district kunnen worden gekend.-.Het districtsbestuur brengt, behoudens verlenging van deze termijn door de-districtsvergadering, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op een
districtsvergadering zijn jaarverslag uit en legt onder overlegging van de nodige----bescheiden, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerd---

2.

3.

--------

1.

2.

bestuur. B'rjgebreke hiervan kan, na verloop van de termijn, iedere vereniging, die tot-het desbetreffende district behoort deze rekening en verantwoording in rechte van hetdistrictsbestuu r vorderen.
De districtsvergadering benoemt een financiële adviescommissie bestaande uit ten
minste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur van het district
oÍ het bondsbestuur.
De leden van de sub a bedoelde commissie worden benoemd voor de duur van --

3. a.

b.

1

39493

--::--

21 501

0

blad

c.

-7-

drie jaar en treden volgens een op te maken rooster af . Zrl zijn aansluitend slechts
tweemaal herbenoem baar.---De financiële adviescommissie heeft tot taak toezicht uit te oefenen op het

geldelijk beheer van het districtsbestuur en ondezoekt bovendien de rekening enverantwoording van dit bestuur. Zij brengt verslag uit aan de districtsvergadering. Alle bescheiden en boeken die op het geldelijke beheer betrekking hebben moeten
te allen tijde op vezoek van de financiële adviescommissie ter inzage worden--verstrekt.
Degenen die de rekening en verantwoording van het districtsbestuur ondezoeken--kunnen zich zo nodig na goedkeuring door de districtsvergadering voor rekening van
het district door een deskundige laten bijstaan.
De opdracht aan de financiële adviescommissie kan te allen tijde door
districtsvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een ----andere financiële adviescommissie
Het districtsbestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in dit artikel in de leden 1, 2
en 3 zeven jaar lang te bewaren

d.

4.
5.
6,

----

------

Artikel

1.

2.

3.
4.

-

de---------

18

Eenmaal of tweemaal per jaar wordt een algemene vergadering van het district
g ehouden, d e "d istrictsvergaderi n gu. ------------Wanneer er per jaar een districtsvergadering wordt gehouden, dan vindt deze plaats -binnen zes maanden na afloop van het vorige boekjaar, Worden er per jaar twee---districtsvergaderingen gehouden, dan wordt de eerste vergadering
"voorjaarsvergadering" genoemd, gehouden binnen zes maanden na afloop van het-boekjaar. De tweede vergadering, "najaarsvergadering" genoemd, wordt gehouden ten
minste vier maanden en ten hoogste zes maanden na de voorjaarsvergadering, Al naar
gelang de vaststelling van de rekening en verantwoording over het afgelopen boekjaar,
bevatten de bovengenoemde vergaderingen in ieder geval de navolgende
agendapunten:
notulen van de vorige vergadering;
jaarverslag secretaris/wedstrijdwezen;
behandeling/vaststelling van de rekening en verantwoording van het---

-

districtsbestuur;----al of niet dechargeren van de leden van het districtsbestuur;
vaststelling begroting van het volgende boekjaar;
vaststelling van de districtscontributie;

benoeming danwel herbenoeming van bestuursleden van het district en/of-----vooziening in tussentijdse vacatures in het districtsbestuur;
rondvraag.
Een vereniging is bevoegd tot uiterlijk twee weken voor de in dit artikel in lid 1 bedoelde
vergadering(en)voorstellen aan de vergadering toe te voegen.
Voorts worden districtsvergaderingen gehouden zo dikwijls als het districtsbestuur ditwenselijk oordeelt.
Het districtsbestuur is op schriftelijk vezoek van ten minste zoveel verenigingen-als bevoegd zijn tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in

----

5. a.
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een districtsvergadering verplicht tot het bijeenroepen van een districtsvergadering
binnen een term'rjn van vier weken.-..lndien aan het vezoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven kunnen de
vezoekers zelf tot die oproeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in
het volgende lid van dit artikel
De districtsvergaderingen worden bijeengeroepen door het districtsbestuur met:inachtneming van een termijn van ten minste vier weken de dag van oproeping en
die van de vergadering niet meegerekend.-----De bijeenroeping geschiedt door een publicatie in de " officiële districtsmededeling" of door middel van een aan alle verenigingen te zenden schriftelijkekennisgeving danwel door middel van een advertentie in het district veel gelezendagblad
Geschiedt de bijeenroeping door middel van een advertentie dan wordt de agenda
voor de leden op een daartoe geschikte plaats ter inzage gelegd en wordt hiervan
melding gemaakt in de advertentie

19

---

De districtsvergadering vertegenwoordigt alle leden van het district, Per vereniging
mogen drie natuurl'tjke personen worden afgevaardigd, waarvan er één stemgerechtigd

2. a.

Adviserende leden van het district zijn:
de ereleden van het district;
de leden van het districtsbestuur;
zij die als zodanig door het districtsbestuur of de districtsvergadering zijn---aangewezen
Adviserende leden van de districtsvergadering hebben het recht daarin het woordte voeren.
Stemgerechtigde afgevaardigden hebben het recht van initiatief amendement en
interpellatie, Voorts heeft elke stemgerechtigde afgevaardigde het recht aan het
districtsbestuur,schriftelijke vragen te stellen, die door het districtsbestuur binnen eenmaand moeten worden beantwoord
ledere stemgerechtigde afgevaardigde heeft vrij mandaat en brengt zoveel stemmen
uit als zijn vereniging aan leden telde op één januari voorafgaande aan
des betreffende d istrictsve rg adering.
De onder het district ressorterende persoonlijke leden heeft elk een stem. Hetzelfde-geldt voor de in dit artikel lid2 a (eerst aandachtsstreepje) bedoelde leden voor zover zij niet uit andere hoofde lid van het district zijn.-----

-

b,

3.

4.
5.

-

-----:

Artikel20

1.

2.
3.

de---------

:--

Mits de plaatsruimte dit toelaat, hebben alle natuurlijke leden van de verenigingen
toegang tot de districtsvergaderingen. Opgezegde leden hebben toegang tot de
districtsvergadering als deze vergadering een door de opgezegde ingesteld beroep ..moet behandelen
De voozitter kan tevens toegang verlenen tot de districtsvergadering aan anderen dan
leden van het district.
Tot de districtsvergadering hebben voorts toegang de leden van het bondsbestuur. ----

139493 RCR

215010

blad

4.

-9-

Besluiten worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte geldige
stemmen.

a.

onder meerderheid wordt verstaan: meer dan de helft van de uitgebrachte geldige
stemmen.c. als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of biljetten die:
blanco zijn;-:--zijn ondertekend;
onleesbaar of onduidelijk zijn;
een persoon niet duidelijk aanwijzen;
de naam aangeven van een persoon die niet kandidaat is gesteld;
voor elke benoembare plaats meer dan één naam aangeven;
meer aangeven dan een duidelijke aanwijzing van een persoon die is bedoeld.
Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij de districtsvergadering
bij meerderheid schriftelijke stemming verlangt. Over natuurl'rjke personen wordt-schriftelijk gestemd tenzij de voozitter een andere wijze van stemmen bepaalt oftoelaat,
ln geval van meer vacatures wordt voor elke vacature afzonderlijk gestemd.
b.
a.
lndien bij een stemming over natuurlijke personen bij de eerste stemming niemand
de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft gekregen, wordt een tweede stemming gehouden, Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan vindt een herstemming plaats--onder de natuurlijke personen die het hoogste aantal stemmen verkregen.b.
Heeft slechts een natuurlijk persoon het hoogste aantal stemmen verkregen dan
vindt herstemming plaats tussen hem en degene die het op één na hoogste aantal
stemmen heeft verkregen. Zijn er meer natuurlijke personen die het op één na
hoogste aantal stemmen heeft verkregen, dan vindt onder hen eerst een------tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de--herstemming
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming wordt hij benoemd die de--meerderheid van de geldige uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Staken bij--deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.--Staken de stemmen over een voorstel dat niet de benoeming van natuurlijke personen
betreft dan is het verworpen.
Een ter vergadering door de voozitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,voor zover werd gestemd over een niet-schriftelijk-vastgesteld voorstel.-Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het sub a bedoelde oordeel de
b.

5. a.

6,

-

------

-
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c.
7.
8.

-----

a.

---

b.

juistheiderVanbetwistdanwordtzonodighettenemenbesluitschriftelijk
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van
districtsvergadering dit wenst. Door de nieuwe stemming vervallen
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming,

--

de----

de-----:---

Artikel

1.
1
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De districtsvergadering komen in het district alle bevoegdheden toe die niet door de-wet of door de statuten aan het districtsbestuur of andere personen en organen zijn
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opgedragen.
De districtsvergadering stelt de begroting vast. Het districtsbestuur is gehouden bij de uitvoering van zijn financieel beheer binnen de normen van de door de districtsvergadering goedgekeurde begroting te werken

AÉikel22

L

De districtsvergadering wordt geleid door de voozitter van het district. Bij afwezigheid van de voozitter treedt een ander door het districtsbestuur aan te wijzen bestuurslid -als voozitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voozitterschap vooaien, dan

---

2.

vooziet de districtsvergadering zelf daarin.

Van hetgeen besproken is in elke districtsvergadering worden door een door het
districtsbestuur aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden besprokenen vastgelegd in de eerstvolgende districtsvergadering
Artikel 23
De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van het district kunnen nader--worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement van het district.
Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de
districtsvergadering
Nieuwe bepalingen alsmede wijzigingen treden in werking op de eenentwintigste dag
na de dag waarop de districtsvergadering het besluit tot vaststelling of wijziging van het
huishoudelijk reglement heeft genomen, tenzij anders wordt bepaald.
Van elke vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement wordt schriftelijk---mededeling gedaan aan de onder het district ressorterende verenigingen onder
vermelding van de datum van inwerkingtreding, met letterlijke weergave van de tekst-van de aangenomen bepalingen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, met de statuten, noch-met de statuten, reglementen en besluiten van de KNBB.STATUTENWIJZIGING
AÉikel 24
De statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de districtsvergadering ---waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat op deze vergadering wijzigingen van
de statuten zal worden voorgesteld.
Zrj die de oproeping tot de districtsvergadering ter behandeling van een voorsteltot--statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vier weken voor de--districtsvergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijzigingenwoordelijk is opgenomen aan de onder het district ressorterende verenigingen
toezenden.
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden is-vertegenwoordigd. lndien geen twee/derde van de leden is vertegenwoordigd, wordt -binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,---waarin over het voorstelzoals dat in een vorige vergadering aan de orde is geweest--ongeacht het aantal vertegenwoordigende leden een besluit genomen mits met een-meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is-...-

L

2.
3.

-

4.

------

5.

1.

------

--

4.
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opgemaakt, waarvan schriftelijk mededeling wordt gedaan aan de onder het district--ressorterende verenig ingen.
Hetdistrictsbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en
gew'rjzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
STATUTENWIJZIGING

----

5,

de------

----

Artikel25

L

Het district wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de
districtsvergadering , genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
geldige stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden is

-

---

vertegenwoordigd.
2.
Het bepaalde in artikel24lid 2 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing.---3.
lndien bij het besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de
vereffeni ng door het districtsbestu ur.----4.
Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan de leden, die ten tijde van het besluit-tot ontbinding lid zijn, maar aan een door de districtsvergadering aan te wijzen doel.
Na de ontbinding blijft het district voortbestaan voor zover dit tot vereffening van zijn -5,
vermogen noodzakelijk is, Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de--statuten en het huishoudelijk reglement voor zover mogelijk van kracht, ln stukken enaankondigingen die van het district uitgaan moeten aan zijn naam worden toegevoegd
de woorden " in liquidatie". ---------De districtsvergadering benoemd een bewaarder die de boeken en bescheiden van het
district zal bewaren tot zeven jaar na afloop van de vereffening Tot bewaarder kan hetbondsbestuur worden benoemd. Aan de bewaarder, die de benoeming aanvaardt kan door de districtsvergadering een bewaarloon worden toegekend.
SLOTBEPALING

-

--

Artikel26
ln alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement of de wet niet voozien,-----

beslist het bestuur
SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:
dat als lid tot de vereniging toetreden alle oprichters;
dat voor de eerste maal tot bestuursleden worden benoemd:
de heer Dirk Frans Onno van der Meer, wonende te 3815 ZZ Amersfoort, ---------Vezetsplein 181, geboren te Amersfoort op zevenentwintig februari
negentienhonderd zestig, als voozitter;
de heer Robert Jan Slim, wonende te 378't VX Voorthuizen, gemeente Barneveld,
Van Effrinkstraat 12, geboren te De Bilt op zeventien december negentienhonderd
zesenveertig, als secretaris;
de heer Marius Hendrik Kamerbeek, wonende te 3841 BB Harderwijk,
Schoenmakersstraat 17, geboren te Utrecht op vier juli negentienhonderd
zesenvijftig, als penning meester;
de heer Bernard Schulten, wonende te 3834 CH Leusden, Schaapherder 41
geboren te Amersfoort op negenentwintig augustus negentienhonderd
achtenvijftig, als bestuurslid;

a.
b.

1.

2.
3.

--------

4.
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5.

de heer Jan Cornelis Bijl, wonende te 3816 CH Amersfoort, Ringweg Randenbroek
18 F, geboren te Naarden op negenentwintig maart negentienhonderd
vierendertig, als bestuurslid;
de heer Marius Willem de Graaf, wonende te8232 MR Lelystad, Tjalk 3524,
geboren te Blaricum op eenentwintig maart negentienhonderd tweeënveertig, als bestuurslid;
de heer Jacob den Teuling, wonende te 8256 CD Biddinghuizen, Uitloper 64,------geboren te Ammezoden op zes augustus negentienhonderd drieënveertig, als
bestuurslid;
dat het adres van de vereniging is: Van Effrinkstraal12,3781 VX Voorthuizen.
VOLMACHT
Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparanten blijkt uit twee aan deze akte
te hechten volmachten
BIJLAGEN
Aan deze akte zullen de volgende bijlagen worden gehecht:

6.

-------

7.

---:---

---::--

c.

-

twee volmachten.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten hebben verklaard dat partijen een conceptakte hebben ontvangen en van
de inhoud van de akte hebben kennisgenomen.
De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht.
De comparanten hebben nog verklaard van de inhoud van de akte te hebben
kennisgenomen, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten en mij,
notaris ondertekend,
(volgt ondertekening)

----
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