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Statutenwiiziqino

Op dertien januari tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Johan Willem
Wijsman, notaris te's-Gravenhage:
de heer Jan Winqelaar, geboren te Zuilen op negen april negentienhonderd
zesendertig, gehuwd, wonende te 2713 HN Zoetermeer, Dublinstraat 9, rijbewijs
nummer 3334933721 , afgegeven te Zoetermeer op elf mei tweeduizend zes;
De comoarant verklaarde:
Door het bestuur van de vereniging: Sp.ortvereniqinq voor lichameliik qehandicapten
Kameleon, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2543 RT's-
Gravenhage, Veldzicht 2O, waawan hij, comparant, deel uitmaakt, is besloten tot
wijziging van de statuten van de vereniging. Van het besluit blijkt uit de aan deze akte
te hechten notulen, gewaarmerkt door hem, comparant.
De statuten zijn gewijzigd in die zin, dat zij komen te luiden als volgt:
Artikel I Naam en zetel

1 De vereniging draagt de naam: Soortvereniqino voor mensen met een
lichameliike beperkino onder de naam KAMELEON , hierna te noemen de
vereniging.

2 Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage.

3 De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
4 De vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel te 's-Gravenhage onder nummer 40409420.
5 De vereniging is opgericht eenendertig oktober

negentienhonderdvijfenzeventig (31-1 0-1 975) en de duur is voor onbepaalde
trjd.

6 Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Inrichtinq

Organen van de vereniging zÍn de Algemene Ledenvergadering en het Bestuur.
Artikel 3 Doel

1 De vereniging stelt zich ten doel het mogelijk maken en het bevorderen van
sportbeoefening voor mensen met een lichamelijke beperking in de ruimste
zin des woords en het zonodig begeleiden van leden. Andere activiteiten,
zoals organiseren van gezelschapspellen, behoren ook tot de taak van de
vereniging. Zij strekt haar werkzaamheden uit in de gemeenten binnen de
Haagse regio.
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2 De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

a. het aanbieden van oefenruimten en ontmoetingsruimten
b. het aanbieden van sportonderricht
c. het houden van wedstrijden, al dan niet in competitieverband
d. het oprichten van afdelingen en het instellen van commissies te regelen

bij een huishoudelUk reglement.
e. het samenwerken met andere instellingen en/of organisaties met een

overeenkomstig of soortgelijk doel.
f. aansluiting bij sportbonden met hetzelfde doel.
S. het aanwenden van alle wettig geoorloofde middelen, welke tot het

bereiken van het doel bevorderlijk zijn.
Artikel 4 Leden en lidmaatschap

1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, ereleden, leden van
verdienste, buitengewone leden en donateurs.
a. Gewone leden zijn die leden, die vóór I januari van het lopende

verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt.
b. Jeugdleden zijn die leden, die vóór 1 januari van het lopende

verenigingsjaar deleeftijd van achttien jaar nog niet hebben
bereikt.Minderjarige leden hebben de schriftelijke toestemming van hun
ouders of verzorgers nodig.

c. Ereleden zijn die leden, die wegens hun buitengewone verdiensten
jegens de vereniging door de Algemene Ledenvergadering, als zodanig
zijn benoemd.

d. Leden van verdienste zijn die leden, die wegens verdiensten voor de
vereniging door de Algemene Ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd.

e. Buitengewone leden zijn die leden, die zonder zelf actief de sport (of
spel) te beoefenen, blijk geven door in doen en laten van hun
betrokkenheid met de gang van zaken binnen de vereniging.

f. Donateurs zijn die leden, die zich jegens de vereniging verbonden
hebben tot een jaarlijkse bijdrage.

2. a. Als gewoon lid, jeugdlid en buitengewoon lid kan men worden toegelaten
door een schriftelijk verzoek via een aanmeldingsÍormulier bij het bestuur
in te dienen. Bij niet toelaten kan de aanvrager(ster) in beroep gaan bij
de Algemene Ledenvergadering. De Algemene Ledenvergadering kan
daarna alsnog tot toelating besluiten.

b. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur
door de Algemene Ledenvergadering benoemd.

c. Donateur wordt men door schriftelijke aanmelding bij het bestuur. De
Algemene Ledenvergadering stelt de minimale hoogte van de geldelijke
bijdrage vast.

Artikel 5 Verolichtinoen.
I . De leden zijn verplicht:

a. de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten
van de Algemeneledenvergadering en het bestuur, na te leven.

b. de statuten en de reglementen van overkoepelende sportorganisatíes,
voor zover op hen van toepassing, de besluiten van éen van haar
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organen, alsmede de van toepassing zijnde regels, na te leven

c. de belangen van de vereniging, de betrokken sportbond(en) en de sport
in het algemeen, niet te schaden.

d. Naast de in de statuten vermelde verplichtingen kunnen door de
vereniging slechts verplichtingen aan de leden worden opgelegd na
voorafgaande toestemming van de AlgemeneLedenvergadering.

Artikel 6 Straffen
1. a. StraÍbaar is het niet nakomen van de in artikel 5 genoemde

verplichtingen.
b. Strafbaar is het handelen tegen de spelregels, statuten en/of

reglementen van sportbonden/organisaties.
2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtreding van eerder genoemde

statuten en andere belangen van de vereniging of aanverwante zaken, de
volgende straffen op te leggen:
a. boete
b. berisping
c. schorsing
d. ontzetting

3. Een boete kan door het bestuur worden opgelegd bij het niet nakomen van
verplichtingen door de leden.

4. Een berisping kan door het bestuur gegeven worden aan leden, die zich niet
gedragen volgens de algemeen geldende normen en waarden.

5. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van drie maanden worden
opgelegd. Gedurende de periode dat een lid geschorst is, kunnen hem/haar
de aan het lidmaatschap verbonden rechten, worden ontzegd.

6. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in ernstige mate
in strijd met de statuten , reglementen en/of besluiten van organen van de
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel
na sommatie nalatig blijft zijn geldelijke verplichtingen te voldoen. Nadat het
bestuur tot ontzefting heeft besloten wordt het betrokken lid ten spoedigste
door middel van een aangetekend schrijven van het besluit met opgave van
de reden(en) in kennis gesteld. De betrokkene is bevoegd binnen een maand
na ontvangst van deze kennisgeving in beroep te gaan bij de Algemene
Ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep,
is het lid geschorst. Het besluit van de Algemene Ledenvergadering tot
ongedaan making van de ontzetting zal moeten worden genomen met ten
minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. Het betrokken lid
wordt ten spoedigste van het besluit van de Algemene Ledenvergadering
met opgave van redenen in kennis gesteld.

Artikel 7 Geldmiddelen
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. Contributies van de leden.
b. Subsidies
c. Donaties
d. Overige inkomsten

Artikel 8 Contributies
1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een contributie, die door de
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Algemene Ledenvergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen
daartoe in categoriëen worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage
betalen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie
Leden, die ten dienste van de vereniging byzondere verplichtingen op zich
nemen, kunnen van betaling van contributie worden vrijgesteld, dit na
goedkeuring van het bestuur.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
niettemin de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Het
bestuur heeft het recht in byzondere gevallen dit bepaalde niet van
toepassing te verklaren. Zij zal hiertoe in ieder geval besluiten wanneer het
gestelde in artikel 9, lid 1a of íc van toepassing is.

Artikel 9 Einde Lidmaatschao
1 Het lidmaatschap eindigt:

a. door het overlijden van het lid
b. door opzegging van het lid
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden wanneer

een lid heeft opgehouden aan de vereisten van het lidmaatschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wanneer h1lztl ztlnlhaar verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt

d. door ontzetting, als bedoeld in artikel 6, lid 5.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging namens het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het
einde van het verenigingsjaar en met in achtneming van een opzegtermijn
van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk beèindigd worden
indien van de vereniging of van het lid redelijkergewijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in shijd met het bepaalde in lid 3, doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen
was opgezego.

Artikel 10 Het Bestuur
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.
Het bestuur bestaat uit ten minste vijf personen van achttien jaar en ouder,
waaronder een vootzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de
Algemene Ledenvergadering uit de leden in functie worden gekozen. Het
aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de Algemene
Ledenvergadering.
Indien het aantal bestuursleden onder drie personen is gedaald, blijft het
bestuur bevoegd haar taak uit te oefenen. Het is echter verplicht binnen drie
maanden een Algemene Ledenvergadering te beleggen, waarin de
vooziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde onder 3b. Tot het opmaken van zulk
een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuurn als ten minste drie leden. De
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht van drie of meer leden moet voor aanvang van

z

z

2a.

2b.

3a.
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de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3b. Aan een voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de Algemene Ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde van de
leden vertegenwoordigd is.

3c. ls geen voordracht gemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering
overeenkomstig het gestelde onder 3b. dan is de Algemene
Ledenvergadering vrij in de keus.

3d. Indien er meer dan een voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.

4. In de eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen
bestuur in overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan in het
cluborgaan, dan wel middels een schriftelijke kennisgeving, mededeling aan
alle leden.

5. De bestuursleden treden om de drie jaar af, volgens een door het bestuur op
te maken rooster van aftreden, met dien verstande dat nimmer de secretaris
en de penningmeester gelijktUdig aftreden. Allen zijn terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats
in van zijn voorganger.

6. De Algemene Ledenvergadering kan een bestuurslid als lid van het bestuur
schorsen of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht' Voor een
daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen. Een schorsing, die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door
het verloop van die termijn.

7 . Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het beëindigen van het lidmaatschap van de vereniging
b. door het bedanken als bestuurslid
c. door niet herkozen te worden.

Artikel í 1 Besluitvorminq van het ,bestuur.
1 Het door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat het bestuur een

genomen. is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen
besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd
voorstel.

2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorig lid bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien één of
meer bestuursleden dit verlangen. Door de stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de
voorzitter of een bestuurslid anders wenst.

. 4 Van het verhandelde in elke bestuursvergadering wordt door de secretaris of
een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de
eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden
vastgesteld.

Artikel 1 2 Verteoenwoordiqinq
í Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging voor zover uit de wet niets

besluit heeft
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anders blijkt.

2 De vereniging wordt in en buiten rechte mede vertegenwoordigd door:
a. hetzij de voorzitter met de vice-voorzitter of de secretaris of de

penningmeester
b. hetzij door twee door het bestuur aangewezen andere bestuursleden.

3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies of contactpersonen,
waarvan de leden door het bestuur worden benoemd.

4 Het bestuur is alleen na van de algemene ledenvergadering verkregen
toestemming bevoegd tot het nemen van besluiten: tot het verwerven,
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdel|k
medeschuldenaar verbindt. zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

5 Het bestuur is verplicht om de vereniging, alsmede de wijzigingen in de
samenstelling van het bestuur te doen inschrijven in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel te 's-Gravenhage.

Artikel 13 Rekeninq en Verantwoordinq
1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

2a Het bestuur brengt binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar op
een Algemene Ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening verantwoording over
zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid. De stukken worden ondertekend door
alle bestuursleden Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termun, ieder lid
deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3a De Algemene Ledenvergadering benoemt eenmaal in de drie jaar een
kascommissie, bestaande uit drie leden, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.

3b De leden van deze commissie treden volgens een op te maken rooster af en zijn
aansluitend eenmaal herbenoembaar.

3c De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de Algemene Ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.

3d. De kascommissie heeft recht op inzage van alle financiële stukken van de
vereniging.

3é De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene
Ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.

4 Het bestuur is verolicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid tien
jaar lang te bewaren.

Artikel 14 Aloemene Verqaderino.
I Aan de Algemene Ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2 Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een

Algemene Ledenvergadering worden gehouden. De agenda van deze
vergadering bevat onder meer:
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a. vaststellen van de notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering
b. jaarverslag van de secretaris
c. jaarverslag van de penningmeester
d. verslag van de kascommissie
e. verslagen van door het bestuur ingestelde commissies
f. vaststelling van de begroting
S. verkiezing van bestuursleden
h. verkiezing van leden van de kascommissie
i. vaststellingcontributies
j. rondvraag

3 Andere Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur
dit wenselijk acht.

4 De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. De bijeenroeping
geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle leden te zenden schriftelijke
kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda.

5 Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, per aangetekend schrijven aan het
secretariaat, van ten minste ééntiende gedeelte van het aantal stemgerechtigde
leden verplicht een Algemene Ledenvergadering bijeen te roepen binnen een
termijn van vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid overgaan.

Artikel 15 Toeqanq en besluitvorminq Aloemene Ledenverqaderinq.
I Alle leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering en hebben daarin

één stem. Geen toegang hebben geschorste leden.
2 leder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelUk gemachtigd

ander lid, dat in totaal niet meer dan twee stemmen kan uitbrengen.
3 Ereleden, leden van verdienste, gewone leden en buitengewone leden hebben

één stem. Jeugdleden hebben één stem, indien zij de leeftijd van achttien jaar
hebben bereikt.

4 Donateurs kunnen met toestemming van het bestuur toegang verkrijgen tot de
vergadering, doch hebben geen stemrecht.

5 Het stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het
aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op
voorstel van de voorzitter. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel
geacht te zijn verworpen

6 Bij stemming over personen is diegene gekozen, die de volstrekte meerderheid
heeft verkregen. Indien niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootst
aantal stemmen heeft verkregen en is vervolgens gekozen, diegene bij de
tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd.

7 Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljeften, die
a. niet gewaarmerkt zijn door het bestuur
b. blanco zijn
c. onleesbaar zijn
d. één persoon niet duidelijk aanw|zen
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f.
de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is
voor één of meer verkiesbare plaatsen meer dan één naambevatten

8a

8b.

S. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon, die bedoeld is.
Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is
genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is
diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend.
Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een
nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel í 6 Verqaderreoels
1 De Algemene Ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het

bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreken beiden 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 Yan het verhandelde in elke Algemene Ledenvergadering worden door de
secretaris, of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen gemaakt, die
door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. De notulen worden in het
cluborgaan gepubliceerd of op andere wijze ter kennis aan de leden gebracht en
dienen door de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering te worden
vastgesteld.

Artikel 17 Onderverdelinq in verteqenwoordioinq Sportactiviteiten en overiqe
Activiteiten.
I ledere sportactiviteit en/of andere activiteit in de vereniging valt direct onder het

bestuur.
2 Alle activiteiten worden afzonderlijk geleid door een leidinggevende, die coach

genoemd kan worden.
3 Leidinggevenden van de activiteiten vertegenwoordigen de tak van sport ten

oozichte van het bestuur.
4 Leidinggevenden zijn de aanspreekpunten van het bestuur, maar het bestuur is

gerechtigd ook rechtstreeks in contact te treden met een lid
5 Leidinggevenden kunnen ook deel uitmaken van het bestuur.
6 Leidinggevenden kunnen geen andere taken vervullen dan die taken, die hen

door het bestuur zijn opgedragen.
7 Het bestuur kan de taken van hierboven genoemde leidinggevenden nader

uitwerken in een huishoudelijk reglement.
Artikel I 8 Statutenwiizioino
1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de Algemene

Ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping van
een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2 Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste tweeiderde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen tweeiderde van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken een tweede
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vergadering 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
meerderheid van twee/derde stemmen.

3 Het in de leden í tot en met 2 bepaalde is niet van toepassing, indien op de
Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtige leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.

4 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het cluborgaan.

Artikel 19 Ontb-indino en vereffenino
I De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de

Algemene Ledenvergadering, genomen met ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie/vierde
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

2 Indien het vereiste aantal leden ter vergadering niet aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan op een volgende Algemene Ledenvergadering alsnog,
ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, met
een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding
worden besloten.

3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden
voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn van bijeenroeping tot
zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

4 Indien bij besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen geschiedt de
vereffening door het bestuur.

5 Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen, die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren, doch aan een alsdan door de Algemene
Ledenvergadering aan te wijzen instelling, welke zich ten doel stelt de sport voor
mensen met een lichamelijke beperking te bevorderen.

6 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden
toegevoegd "in liquidatie".

Artikel 20 Huishoudeliik Reqlement
1 De Algemene Ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de

Algemene Ledenvergadering.
3 Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen

dwingend recht bevat, noch met de statuten.
Slot
De identiteit van de verschenen persoon, mij, notaris, bekend, is door mij vastgesteld
aan de hand van zijn identiteitsbewijs.
Waarvan akte is verleden te's-Gravenhage op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen
persoon en een toelichting daarop, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen pr|s te stellen.
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Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.

(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
's-Gravenhage, 3 Íebruari 2009

mr. Johan Willem Wijsman, notaris


