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statutenwij ziging

Vandaag, negenentwintig maart tweeduizend en tien, verscheen voor mij, Ínl ---

Marinus Schellingerhout, notaris te Arnhem: ------------

de heer mr Gerrit Jan den Hartog, geboren te Dordrecht op ------
eenentwintig december negentienhonderd zestig, zich legitimerend met ---

een paspoort met nurlmer NXKRL56I2, geldig tot tweeëntwintig--------

december tweeduizend en dertien, wonende te 6881 CA Velp, gemeente --

Rheden, Biesdelsela an 9 a, gehuwd. ---

De verschenen persoon verklaarde dat:-------

(A) De vereniging Arnhemsche Hockey CIub, met statutaire zeÍel te Velp----

(Gld), kantoorhoudende Beekhuizense\ileg 95 te 6881 AH Velp (de-'-----

"vereniging"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van----

Koophandel voor Centraal Gelderland onder nuÍlmer 40120443.

(B) De statuten van de vereniging voor het laatst werden gewijzigd bij akte ---

van statutenwijziging verleden op zevenentwintig april negentienhonderd-

negenenzeventig voor Yvo Otto Donders, destijds notaris te Amhem

(C) De algemene vergadering op zeventien november tweeduizend en negen--

heeft besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging

(D) Hij, de verschenen persoon, als bestuurslid op grond van artikel 21lid 4 --

van de (oude) statuten bevoegd is om de statutenwijziging bij notariële----

akte vast te leggen.

(E) Van gemeld besluit tot statutenwijziging blijkt uit een aan deze akte -------

gehecht geschrift.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze-

de statuten van de vereniging met ingang van heden te wijzigen als volgt:------

1.1 De vereniging draagt de naam: "Arnhemsche Hockey Club".----

1.2 De vereniging werd opgericht op acht november negentienhonderd elf en-

heeft haar zetel in Velp (gemeente Rheden).-------

Artikel2--

2-l Het doel van de vereniging is het -zonder winstoogmerk- in het ---=--------

algemeen belang bieden van mogelijkheden tot sportbeoefening, waarvan

in het bijzonder het hockeyspel. -------
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2.2 Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ----

wedstrijden te doen houden;

oefeningen voor de leden en adspirant-leden te verzorgen; ------------

evenementen op het gebied van hockeysport te organiseren; --------
de nodige accommodatie aan te brengen en in stand te houden. ------

a.

b.

c.

d.

Artikel 3 ----

Leden------

De leden van de vereniging kunnen zijn

3.1 Gewone leden. Dit zijn zij die op één januari van het betreffende

verenigingsjaar de zestienjarige leeftijd hebben bereikt en die hetzij de ---
hockeysport in de vereniging beoefenen, hetzij zich in de vereniging-------

anderszins dienstbaar maken aan het in artikel 3 gestelde doel. ------
3.2 Ereleden zijnzij. Dit zijn zij die zich tegenover de vereniging bijzonder---

en langdurig hebben verdienstelijk gemaakt en daartoe door een

algemene ledenvergadering op voorstel van het bestuur met tenminste-----

twee/derde geldig uitgebrachte stemmen worden benoemd. Zij ziin

vrijgesteld van het betalen van contributie, hebben toegang tot de

vergaderingen en kunnen hier één stem uitbrengen.-------

3.3 Leden van verdienste. Dit zijn zíj, die door hun prestaties aanspraak

kunnen maken op de erkentelijkheid van de vereniging. Zij worden door--

een algement ledenvergadering op voorstel van het bestuur met ------------

tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen benoemd. Zij zijn-

vrijgesteld van het betalen van contributie, hebben toegang tot de

vergaderingen en kunnen hier één stem uitbrengen.-------

3.4 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle ------

leden zijn opgenomen. ----

Adspirantleden-begunstigers

4.1 Adspirantleden zijn zij, die aan de activiteiten van de vereniging

deelnemen, doch op één januari van het betreffende verenigingsjaar nog --

niet de zestienjarige leeftijd hebben.-----

4.2 Begunstigers zijn zlj, die zich bereid verklaard hebben de vereniging ------

financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te --------

stellen minimumbij drage. ----
4.3 Adspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en -------------

verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statutetzijn

toegekend of opgelegd. ----------

Artikel 5----

Toelatins ---



,,{,\,. ii ti{ i ,i"",

",-t.,a",F*'.- ".'.,i-- iy

í,: j===-- :1
lj 'r.;' ,;i 11,
11 +rrri i Z;1.í i{'..1 :ar I yi
\,^ ;:-..i:.:i -j.t\ {\--F:.r

\ '§,?^.pÉ"y'
.--,J|. 

/

-3 - /

5.1 Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden, adspirantleden en-------

begunstigers; ---------

5.2 Bij niet toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating-

besluiten. -

Artikel6

Einde van het lidmaatschap

6.1 Het lidmaatschap eindigt:

(a) door de dood van het lid;

(b) door opzegging door het lid; ----

(c) door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden ---------

wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het---

lidmaatschap brj de statuten gesteld te voldoen, wanneer hlj zijn-----

verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer ---

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het -------

(d) door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken waflleer een-

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging

handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

6.3 Opzegging van het lidmaatsbhap door het lid of door de vereniging moet -

schriftelijk gebeuren en kan slechts geschieden tegen het einde van een ---

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn vier------

weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd -------

indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan ---

6.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het.--------

lidmaatschap eindigen op woegst toegelaten tijdstip volgende op de

datum waartegen was opgezegd. ---------

6.5 Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit -

waarbij de verplichtingen van leden van geldelijke aard zijnverzwaard,---

te zijnen opzichte uit te sluiten.. ----------

6.6 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur

6.7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging ---

op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan wroden----

het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit --

het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst --

van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene-----------

ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het ---
besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de-----------
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beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.----------

6.8 'Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt

blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage vqor het geheel verschuldigd. --

Artikel T--

Einde van de rechten en verplichtingen van Adspirantleden en

Begunstigers

7.1 De rechten en verplichtingen van een adspirantlid en van een begunstiger-

kunnen te allen tijde door deze of door de vereniging door schriftelijke----

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over ---

het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.---

7.2 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

7.3 Ten aanzien van de opzegging van het adspirantlidmaatschap is het

bepaalde in artikel 61id7 van deze statuten van overeenkomstige

toepassrng.

Artikel 8---
Jaarliikse biidraeen

8.1 De leden, adspirantleden en de begunstigers zijn gehouden tot het betalen

van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergaderingzal worden-

vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die ------

verschillende bij drage betalèn.

8.2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke-----

ontheffing van de verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen.-

Artikel9--

Rechten adspirantleden en begunstigers

Behalve de overige rechten die aan de aspirantleden en begunstigers bij ---

of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de ------

door de vereniging georganiseerde wedstrijden, de oefeningen en andere--

evenementen bij te wonen.

Bestuur

10.1 Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen, die door de algemene-'---

vergadering worden benoernd. De benoeming geschiedt uit de leden. Het

bestuur mag niet in meerderheid uit personen bestaan die met elkaar ------

gehuwd zijn, samenwonen of in familie-relatie staan tot en met de vierde

graad.

10.2 De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende -----
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 10.3.

Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur-

als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor-
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de vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet

tenminste zeven dagen voor de dag waarop de vergadering wordt

gehouden schriftelijk bij het bestuur worden.ingediend.

10.3 Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door -----

een met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen-----

besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin

ten minste twee/derde van het aantal leden vertegenwoordigd is.----------:

10.4 Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering---------

overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het-------

bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de-
keus.

10.5 Indien er meer daÍl één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming --

uit die voordrachten. ---------

10.6 Bestuursleden hebben geen recht op een beloning.--

Artikel 11

Einde bestuurslidmaatschap - periodiek lidmaatschap - schorsing

1 1.1 Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan -
te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of-----------
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt -----

door een besluit tot ontslag, bindigt door het verloop van die termijn. ------

I I.2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar nazijn benoeming af, volgens een

door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is -------

maximaal tweemaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt---

' benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger

I 1.3 Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

(a) door het eindigen lidmaatschap van de vereniging;

(b) -

Artikel 12

Bestuursfuncties -Besluitvorming van het bestuur

l2.l Met inachtneming van artikel l0.l tweede zin wijst het bestuur uit zijn----

midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het kan

voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een

12.2 Yan het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris

notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden

vastgesteld en ondertekend. In de bestuursvergadering heeft ieder ----------

bestuurslid één stem. In afivijking van hetgeen de wet dienaangaande------

bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de besluiworming door --

het bestuur worden gegeven.--

door bedanken
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Bestuurstaak-vertegenwoordigin g

13.1 Behoudens de beperkingen volgens de statutsn is het bestuur belast met---

het besturen van de vereniging.---------

13.2 Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur--

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene --------

vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de ---
open plaatsen aan de orde komt.

13.3 Het bestuur richt de organisatie van de vereniging zodanig in dat een ------

(rechts)persoon niet over het vermogen kan beschikken als ware het zijn-
eigen vennogen. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid -

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die-

13.4 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergaderinE,-"-----

bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, veryreemden -'

of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten-

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar---------

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling---

Op het ontbreken van deze §oedkeuring kan door en tegen derden beroep-

13.5 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering--

voor besluiten tot: ----

I Onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van --------

rechtshandelingen en het verrichten van inve§teringen, welke

financiële gevolgen hebben voor de vereniging en wel voorzover----

deze in de door dejaarvergadering goedgekeurde begroting niet-----

il (a) het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot ----

verkrijgen en geven van omoerende zaken;

(b) het &mgaan van overeenkomsten, waarbrj aan de vereniging --

een bankkrediet wordt verleend; --------------------------

(c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen -------

opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het -----------

gebruikmaken van een aÍm de vereniging verleend

bankkrediet; ----------
(d) het aangaan van dadingen;---------

(e) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van ----

arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen----
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van conservatoire maatregelen en van het nemen van die-------

rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;

(0 het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten.-------------

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen ---

beroep worden gedaan. --

13.6 Onverminderd het in de laatste volzin van artikel 13.4bepaalde wordt de -

vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door tenminste twee -----

gezamenlijk handelend bestuursleden, onder wie in elke geval:

a. hetzijdevoorzitter;----------

b. hetzijdesecretaris;-----------

c. hetzij de penningmeester, tenzij het betreft kwijtingen tot een

bedrag van ten hoogste vijfduizend euro (€. 5.000,-), welke

kwijtingen rechtsgeldig door de penningmeester alleen kunnen ------

geschieden, voor zover het bedragen betreft die met name in de ----
begroting genoemd zijn. ------

Artikel 14

Boekiaar. iaarverslag. rekening en verantwoording

14.l Het verenigingsjaar tevens boekjaar loopt van één augustus tot en met-----

eenenderti g juli daaropvolgend.

14.2 Hetbestuur is verplicht van ile vennogenstoestand van de vereniging------

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten---

en verplichtingen kunnen worden gekend.----

14.3 Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na--

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn----

door de algemene vergaderingzijn jaawerslag uit en doet onder

overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en--

verantwoording over zijninhet afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na --

verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording-----

van bestuur vorderen.

14.4 Dealgemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie ---

van twee personen en plaatsvervanger, die geen deel mogen uitmaken-----

van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en ----------

verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering---

verslag van haar bevindingen uit. -----
14.5 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere-----

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door

een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht alle door haar-------

gewenste intichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de

waarden te vertonen enirzage van de boeken en bescheiden der-----
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vereniging te geven.

14.6 De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering

worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere

coÍlmrssle.

14.7 tlet bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 74.2 en 14.3,--

tien jaren lang te bewaren.

Artikel 15

Algemene vergadering

15.1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe die niet door de wet of de statuten Íuilt het bestuur zijn opgedragen. ----

15.2 laarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt ,-
een algemene - jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering---------

komen behoudens verlenging van de termijn door de ledenvergadering---

onder meer iuln de orden:--

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel

l4 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;----------
b. de benoemding van de in artikel l4 genoemde commissie voor het--

vol gende vereni gingsj aar; voorziening in eventuele vacatures ; ----:
c. de begroting van het volgende verenigingsjaar;

d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de ---------

oproeping voor de vergadering.

15.3 Andere algemene vergadering worden gehouden zo dikwijls het bestuur --

dit wenselijk oordeelt.

15.4 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig ---

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der -

stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op-

een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek---------

binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers-

zelf tot een bijeenroeping overgaan overeenkomstig artikel 16 of bij

advertentie in tenminste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is ---

veel gelezen dag- en/of weekblad. -------

Biieenroeping algemene vergadering

De algemene vergadering worden bijeengeroepen door het bestuur. De----

oproeping geschied schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het--

ledenregister bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagl-

tenminste veertien dagen- Bij de oproeping worden de te behandelen ------

onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikel 20. ------------

Artikel 17
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Toegang tot en leiding van de algemene vergadering

17.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de

vereniging, alle adspirantleden en alle begunstigers.----------

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

17 .2 Over toelating van andere dan de in lid I 7. 1 bedoelde personen beslist de -

algemene vergadering.

17.3 Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem. -----------:
17.4 Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid--

uitbrengen, doch dit lid mag niet meer dan één volmacht waarnemen.------

Artikel 18

Voorzittersch ap:n otulen

l8.l De algemene vergadering worden geleid door de voorzitter van de

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn---------
plaatsvervanger, dan voorziet de vergadering daarin zelve.------

18.2 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een

ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakÍ, ---

die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. --

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal--

van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van -

de leden gebracht.

Artikel 19

Besluitvorming van de algemene vergadering

19.1 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat--

door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt-

voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over----

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

19.2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken vaÍr het in het vorige lid ------
bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe

stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of in{ien --

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,----

een stemgerechtigde aarrwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming

vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.----------
19.3 Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle-----------

besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte ----------
meerderheidvandeuitgebrachtestemmeÍl;-.--------

19.4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijnuitgebracht

19.5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte ---------------

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming of ingeval van --
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een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen --

kandidaten, plaats.

Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan -----

vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte ------

meerderheid heeft verkregen, hetzlj tussen twee personen is gestemd en---

de stemmen staken.--

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de------
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoofl,----

op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is ---
uitgebracht

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer --

dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie----

van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen-----

worden uitgebracht. ---------

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,--------

beslist het lot wie van beiden is gekozen.

19.6 Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van --

personen, dan is het verworpeil. ---------

19.7Allestemmingengeschiedenmondeling,tenzijdevoorzittereen

schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigde leden -----

zulks vóór de stemming verlangt.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefies

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde -----

hoofdelijke stemming verlangt. ---

19.8 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijnzij niet in een -----------

vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, -

dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.--------------

19.9 Zolang in een algemene vergadering alle leden aartwezigof --------
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits--

met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen--

- dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al ----

heeft geen oproeping plaatsgehad ofis deze niet op de voorgeschreyen----

wrjze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en--------

houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit -

niet in acht genomen. ---------

Artikel20

Statutenwiizieine

20.1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht---
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dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is -------------

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal----

worden voorgesteld ----:--------

20.2 Ztj die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste tien ------

dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de---------

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe

geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag--

\À/aarop de vergadering wordt gehouden.-

20.3 Een besluit tot statutenwij ziging behoeft ten minste drie/vierde van de-----

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde --

van de leden vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden----------

tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand daama -

een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het -----

voorstel zoals dat in de vorige vergadering aÍm de orde is geweest,

ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een--

meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. -----

20.4 Een statutenwijzigingkeedt niet in werking dan nadat hiervan een ---------

notariële akte is opgemaakt. Tot het (doen) ondertekenen van de akte is ---

ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel2l
Ontbindine

2l.l De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene---

vergadering. Het bepaalde in de leden I , 2 en 3 van het voorgaande --------

artikel is van overeenkomstige toepassing.

21.2 Het batig saldo na vereffening vervalt Ímn een andere instelling die -net --

alsdevereniging-inhetalgemeenbelangdemogelijkheidvan-----

sportbeoefening biedt, in het bijzonder de hockeysport.-------

A*t1kel22 ---
Huishoudeliik Reslement

22.1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ----

22.2 Eenhuishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar -

die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

Artikel23

Lidmaatschap spoÍorsanisatie --

Met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de -

vereniging steunen en van hen, die met de hockeysport generlei

bemoeienissen hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt ----

daardoor (verenigings)lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey bond.-
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Artikel24 -

De vereniging is verplicht wijzigingen in haar statuten - en reglementen --

ter kennis te brengen van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse -----

Hockev Bond.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

;;;";;; ;;;;;;;";;;;; ;.; ;;ffi
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en---

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de-

akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen --

van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze ---

akte in te stemmen

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon --

en mij, íotaris, ondertekend. ----------

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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