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Statutenwiiziqino

Op dertienjanuaritweeduizend
negen,verscheenvoormij, mr. JohanWillem
Wijsman,notariste's-Gravenhage:
de heerJan Winqelaar,geborente Zuilenop negenaprilnegentienhonderd
gehuwd,wonendete 2713HN Zoetermeer,
zesendertig,
Dublinstraat
9, rijbewijs
nummer3334933721, afgegevente Zoetermeerop elf mei tweeduizendzes;
De comoarantverklaarde:
qehandicapten
Doorhet bestuurvan de vereniging:
Sp.ortvereniqinq
voorlichameliik
's-Gravenhage,
gevestigd
Kameleon,
te
kantoorhoudende
te 2543RT'sGravenhage,
Veldzicht2O,waawanhij,comparant,
deel uitmaakt,is beslotentot
wijzigingvan de statutenvan de vereniging.
Van het besluitblijktuit de aan dezeakte
te hechtennotulen,gewaarmerkt
doorhem,comparant.
De statutenzijngewijzigdin die zin,dat zij komente luidenals volgt:
Artikel I Naam en zetel
1 De vereniging
draagtde naam:Soortvereniqino
voor mensenmet een
lichameliike
beperkinoonderde naamKAMELEON, hiernate noemende
vereniging.
2 Zij heefthaarzetelin de gemeente's-Gravenhage.
3 De verenigingbezitvolledigerechtsbevoegdheid.
4 De verenigingis ingeschreven
in het handelsregister
van de Kamervan
Koophandel
te 's-Gravenhage
ondernummer40409420.
5 De verenigingis opgerichteenendertig
oktober
(31-10-1975)en de duur is vooronbepaalde
negentienhonderdvijfenzeventig
trjd.
6 Het verenigingsjaar
looptvan 1 januaritot en met 31 december.
Artikel2 Inrichtinq
Organenvan de vereniging
zÍn de AlgemeneLedenvergadering
en het Bestuur.
Artikel3 Doel
1 De verenigingsteltzichten doel het mogelijkmakenen het bevorderenvan
sportbeoefening
voormensenmet een lichamelijke
beperkingin de ruimste
zin des woordsen het zonodigbegeleiden
van leden.Andereactiviteiten,
zoalsorganiseren
van gezelschapspellen,
behorenook tot de taakvan de
vereniging.
Zij strekthaarwerkzaamheden
uit in de gemeentenbinnende
Haagseregio.
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2 De vereniging
trachtdit doelte bereikendoor:
a. het aanbiedenvan oefenruimten
en ontmoetingsruimten
b. het aanbiedenvan sportonderricht
c. het houdenvan wedstrijden,
al dan nietin competitieverband
d. het oprichtenvan afdelingenen het instellenvan commissieste regelen
bij een huishoudelUk
reglement.
met een
e. het samenwerken
met andereinstellingen
en/oforganisaties
overeenkomstig
of soortgelijk
doel.
f. aansluiting
bij sportbonden
met hetzelfdedoel.
middelen,welketot het
S. het aanwendenvan allewettiggeoorloofde
bereikenvan het doelbevorderlijk
zijn.
Artikel4 Ledenen lidmaatschap
1. De verenigingkentgewoneleden,jeugdleden,ereleden,ledenvan
verdienste,
ledenen donateurs.
buitengewone
a. Gewoneledenzijndie leden,die vóór I januarivan het lopende
verenigingsjaar
de leeftijdvan achttienjaar hebbenbereikt.
zijndie leden,die vóór 1 januarivan het lopende
b. Jeugdleden
verenigingsjaar
deleeftijdvan achttienjaar nog niethebben
van hun
bereikt.Minderjarige
ledenhebbende schriftelijke
toestemming
oudersof verzorgersnodig.
verdiensten
c. Ereledenzijndie leden,die wegenshun buitengewone
jegensde vereniging
doorde AlgemeneLedenvergadering,
als zodanig
zijn benoemd.
voorde
d. Ledenvan verdienste
zijndie leden,die wegensverdiensten
verenigingdoorde AlgemeneLedenvergadering
als zodanigzijn
benoemd.
e. Buitengewone
ledenzijndie leden,die zonderzelf actiefde sport(of
spel)te beoefenen,
blijkgevendoorin doenen latenvan hun
betrokkenheid
met de gangvan zakenbinnende vereniging.
f. Donateurszijndie leden,die zichjegensde verenigingverbonden
hebbentot eenjaarlijksebijdrage.
2. a. Als gewoonlid,jeugdliden buitengewoon
lid kan men wordentoegelaten
dooreen schriftelijk
verzoekvia een aanmeldingsÍormulier
bij het bestuur
in beroepgaanbij
in te dienen.Bij niettoelatenkan de aanvrager(ster)
kan
de AlgemeneLedenvergadering.
De AlgemeneLedenvergadering
daarnaalsnogtot toelatingbesluiten.
b. Ereledenen ledenvan verdienste
wordenop voorstelvan het bestuur
doorde AlgemeneLedenvergadering
benoemd.
c. Donateurwordtmen doorschriftelijke
aanmeldingbij het bestuur.De
AlgemeneLedenvergadering
steltde minimalehoogtevan de geldelijke
bijdragevast.
Artikel5 Verolichtinoen.
I . De ledenzijnverplicht:
van de vereniging,
alsmedede besluiten
a. de statutenen de reglementen
van de Algemeneledenvergadering
en het bestuur,na te leven.
van overkoepelende
sportorganisatíes,
b. de statutenen de reglementen
voorzoverop hen van toepassing,
de besluitenvan éen van haar
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organen,alsmedede van toepassing
zijnderegels,na te leven
c. de belangenvan de vereniging,
de betrokkensportbond(en)
en de sport
in het algemeen,niette schaden.
d. Naastde in de statutenvermeldeverplichtingen
kunnendoorde
verenigingslechtsverplichtingen
aan de ledenwordenopgelegdna
voorafgaande
toestemming
van de AlgemeneLedenvergadering.
Artikel6 Straffen
1. a. StraÍbaaris het nietnakomenvan de in artikel5 genoemde
verplichtingen.
b. Strafbaaris het handelentegende spelregels,
statutenen/of
reglementen
van sportbonden/organisaties.
2. Het bestuuris bevoegdom, ingevalvan overtreding
van eerdergenoemde
statutenen anderebelangenvan de verenigingof aanverwante
zaken,de
volgendestraffenop te leggen:
a. boete
b. berisping
c. schorsing
d. ontzetting
3. Een boetekan doorhet bestuurwordenopgelegdbij het nietnakomenvan
verplichtingen
doorde leden.
4. Een berispingkan doorhet bestuurgegevenwordenaan leden,die zich niet
gedragenvolgensde algemeengeldendenormenen waarden.
5. Eenschorsingkan ten hoogstevoorde duurvan driemaandenworden
opgelegd.Gedurendede periodedat een lid geschorstis, kunnenhem/haar
de aan het lidmaatschap
verbondenrechten,wordenontzegd.
6. Ontzettingkan alleenwordenuitgesproken,
wanneereen lid in ernstigemate
in strijdmet de statuten, reglementen
en/ofbesluitenvan organenvan de
vereniginghandelt,of de vereniging
wijzebenadeeltdan wel
op onredelijke
geldelijke
na sommatienalatigblijftzijn
verplichtingen
te voldoen.Nadathet
bestuurtot ontzeftingheeft beslotenwordt het betrokkenlid ten spoedigste
doormiddelvan een aangetekend
schrijvenvan het besluitmet opgavevan
gesteld.
de reden(en)in kennis
De betrokkene
is bevoegdbinneneen maand
na ontvangstvan dezekennisgeving
in beroepte gaanbij de Algemene
Ledenvergadering.
Gedurende
de beroepstermijn
en hangendehet beroep,
is het lid geschorst.Het besluitvan de AlgemeneLedenvergadering
tot
genomen
met ten
ongedaanmakingvan de ontzettingzal moetenworden
minstetwee/derde
van het aantaluitgebrachte
stemmen.Het betrokkenlid
wordtten spoedigste
van het besluitvan de AlgemeneLedenvergadering
met opgavevan redenenin kennisgesteld.
Artikel7 Geldmiddelen
1 De geldmiddelen
van de verenigingbestaanuit:
a. Contributies
van de leden.
b. Subsidies
c. Donaties
d. Overigeinkomsten
Artikel8 Contributies
1 De ledenzijngehoudentot het betalenvan een contributie,
die doorde
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jaarlijkszal wordenvastgesteld.
AlgemeneLedenvergadering
Zij kunnen
daartoein categoriëen
wordeningedeeld,
die een verschillende
bijdrage
betalen.
z
Ereledenzijn vrijgesteldvan het betalenvan contributie
Leden,die ten dienstevan de verenigingbyzondereverplichtingen
op zich
nemen,kunnenvan betalingvan contributie
wordenvrijgesteld,
dit na
goedkeuring
van het bestuur.
Wanneerhet lidmaatschap
in de loopvan het verenigingsjaar
eindigt,blijft
nietteminde contributie
over het geheleverenigingsjaar
verschuldigd.
Het
bestuurheefthet rechtin byzonderegevallendit bepaaldenietvan
toepassingte verklaren.Zij zal hiertoein iedergevalbesluitenwanneerhet
gesteldein artikel9, lid 1a of íc van toepassingis.
Artikel9 EindeLidmaatschao
1 Het lidmaatschap
eindigt:
a. door het overlijdenvan het lid
b. dooropzeggingvan het lid
dezekan geschiedenwanneer
c. dooropzeggingnamensde vereniging;
bij de
een lid heeftopgehouden
aan de vereistenvan het lidmaatschap
statutengesteldte voldoen,wanneerh1lztlztlnlhaarverplichtingen
jegensde verenigingnietnakomt
d. doorontzetting,
als bedoeldin artikel6, lid 5.
geschiedtdoor het bestuur.
z
Opzeggingnamensde vereniging
tegenhet
Opzeggingnamenshet lid of de verenigingkan slechtsgeschieden
en met in achtnemingvan een opzegtermijn
eindevan het verenigingsjaar
van vierweken.Het lidmaatschap
kan echteronmiddellijk
beèindigdworden
nietgevergdkan
indienvan de vereniging
of van het lid redelijkergewijs
wordenhet lidmaatschap
te latenvoortduren.
Eenopzeggingin shijdmet het bepaaldein lid 3, doet het lidmaatschap
eindigenop het vroegsttoegelatentijdstip,volgendeop de datumwaartegen
was opgezego.
Artikel10 Het Bestuur
1. Behoudensde beperkingen
volgensde statutenis het bestuurbelastmet het
besturenvan de vereniging.
2a. Het bestuurbestaatuit ten minstevijf personenvan achttienjaar en ouder,
die doorde
waarondereen vootzitter,een secretarisen een penningmeester,
gekozen.
Het
AlgemeneLedenvergadering
uit de ledenin functieworden
aantalbestuursleden
wordtvastgesteld
doorde Algemene
Ledenvergadering.
onderdrie personenis gedaald,blijfthet
2b. Indienhet aantalbestuursleden
bestuurbevoegdhaartaak uit te oefenen.Het is echterverplichtbinnendrie
maandeneenAlgemeneLedenvergadering
te beleggen,waarinde
voozieningin de openplaatsof de openplaatsenaan de orde komt
geschiedtuit één of meerbindende
3a. De benoemingvan bestuursleden
voordrachten,
behoudenshet bepaaldeonder3b. Tot het opmakenvan zulk
een voordrachtzijnbevoegdzowelhet bestuurnals ten minstedrie leden.De
voordrachtvan het bestuurwordtbij de oproepingvoorde vergadering
meegedeeld.
Eenvoordrachtvan drieof meerledenmoetvooraanvangvan
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schriftelijk
bij het bestuurwordeningediend.
de vergadering
3b. Aan een voordrachtkan het bindendkarakterwordenontnomendooreen
stemmengenomenbesluit
van de uitgebrachte
met ten minstetwee/derde
waarinten minstetwee/derdevan de
van de AlgemeneLedenvergadering,
is.
ledenvertegenwoordigd
3c. ls geenvoordrachtgemaakt,of besluitde AlgemeneLedenvergadering
het gesteldeonder3b. dan is de Algemene
overeenkomstig
vrij in de keus.
Ledenvergadering
dan
een voordrachtis, geschiedtde benoeminguit die
3d. Indiener meer
voordrachten.
na een verkiezingstelthet nieuwverkozen
4. In de eerstebestuursvergadering
dienstaak vasten doet hiervanin het
voor
elk
bestuurslid
in
overleg
bestuur
mededelingaan
kennisgeving,
cluborgaan,
dan wel middelseen schriftelijke
alleleden.
tredenom de driejaar af, volgenseen door het bestuurop
5. De bestuursleden
te makenroostervan aftreden,met dienverstandedat nimmerde secretaris
gelijktUdig
aftreden.Allenzijnterstondherkiesbaar.
en de penningmeester
vacatureis gekozen,neemtop het roosterde plaats
Wie in een tussentijdse
in van zijnvoorganger.
als lid van het bestuur
kan een bestuurslid
6. De AlgemeneLedenvergadering
schorsenof ontslaan,indienzij daartoetermenaanwezigacht'Voor een
vereistvan ten minste
daartoestrekkendbesluitis een meerderheid
geldige
stemmen.Eenschorsing,die niet
twee/derdevan de uitgebrachte
binnendrie maandengevolgdwordtdooreen besluittot ontslag,eindigtdoor
het verloopvan die termijn.
eindigtvoorts:
7. Het bestuurslidmaatschap
van de vereniging
van het lidmaatschap
a. doorhet beëindigen
b. doorhet bedankenals bestuurslid
doornietherkozente worden.
c.
van het,bestuur.
Artikelí 1 Besluitvorminq
oordeel,dat het bestuureen besluitheeft
1 Het doorde voorzitteruitgesproken
genomen.is beslissend.
Hetzelfdegeldtvoorde inhoudvan het genomen
vastgelegd
besluit,voorzovergestemdwerdovereen nietschriftelijk
voorstel.
van het in het voriglid bedoelde
na het uitspreken
2 Wordtechteronmiddellijk
juistheid
daarvanbetwist,dan wordthet te nemenbesluit
oordeelde
en vindteen nieuwestemmingplaats,indienéén of
vastgelegd
schriftelijk
dit verlangen.Doorde stemmingvervallende
meerbestuursleden
stemming.
van de oorspronkelijke
rechtsgevolgen
3 Over elk voorstelwordt afzonderlijken mondelinggestemd,tenzij de
voorzitterof een bestuurslidanderswenst.
wordtdoorde secretarisof
in elkebestuursvergadering
. 4 Van het verhandelde
persoonnotulengemaakt,die op de
een doorhet bestuuraangewezen
door het bestuurdienente worden
bestuursvergadering
eerstvolgende
vastgesteld.
Artikel 12 Verteoenwoordiqinq
voorzoveruit de wet niets
de vereniging
í Het bestuurvertegenwoordigt
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andersblijkt.
2 De vereniging
wordtin en buitenrechtemedevertegenwoordigd
door:
a. hetzijde voorzittermet de vice-voorzitterof de secretarisof de
penningmeester
b. hetzijdoortweedoorhet bestuuraangewezen
anderebestuursleden.
3 Het bestuuris bevoegdonderzijnverantwoordelijkheid
bepaaldeonderdelen
van zijntaakte doenuitvoerendoorcommissiesof contactpersonen,
waarvande ledendoorhet bestuurwordenbenoemd.
4 Het bestuuris alleenna van de algemeneledenvergadering
verkregen
toestemmingbevoegdtot het nemenvan besluiten:tot het verwerven,
vervreemdenof bezwarenvan registergoederen,
het sluitenvan
overeenkomsten
waarbijde vereniging
zichals borgof hoofdel|k
medeschuldenaar
verbindt.zichvooreen derdesterkmaaktof zichtot
zekerheidstelling
vooreen schuldvan een derdeverbindt.
5 Het bestuuris verplichtom de vereniging,
alsmedede wijzigingenin de
samenstelling
van het bestuurte doeninschrijven
in het handelsregister
van
de Kamervan Koophandel
te 's-Gravenhage.
Artikel13 Rekeninqen Verantwoordinq
1 Het bestuuris verplichtvan de vermogenstoestand
van de verenigingzodanig
aantekeningen
te houden,dat daaruitte allentijdehaarrechtenen verplichtingen
kunnenwordengekend.
2a Het bestuurbrengtbinnenzes maandenna afloopvan het verenigingsjaar
op
een AlgemeneLedenvergadering
zijnjaarverslaguit en doet,onderoverlegging
van een balansen een staatvan batenen lasten,rekeningverantwoording
over
zijn in het afgelopenjaar gevoerdebeleid.De stukkenwordenondertekend
door
alle bestuursleden
Bij gebrekedaarvankan,na verloopvan de termun,iederlid
dezerekeningen verantwoording
in rechtevan het bestuurvorderen.
3a De AlgemeneLedenvergadering
benoemteenmaalin de driejaar een
kascommissie,
bestaandeuit drieleden,die geendeel mogenuitmakenvan het
bestuur.
3b De ledenvan dezecommissietredenvolgenseen op te makenroosteraf en zijn
aansluitend
eenmaalherbenoembaar.
3c De kascommissie
onderzoekt
van het bestuuren
de rekeningen verantwoording
brengtaan de AlgemeneLedenvergadering
verslaguit van haarbevindingen.
3d. De kascommissie
heeftrechtop inzagevan allefinanciëlestukkenvan de
vereniging.
3é De opdrachtaan de commissiekante allentijdedoorde Algemene
Ledenvergadering
wordenherroepen,
dochslechtsdoorde benoemingvan een
anderecommissie.
4 Het bestuuris verolichtde bescheiden
als bedoeldin het tweedeen derdelid tien
jaar langte bewaren.
Artikel14 AloemeneVerqaderino.
I Aan de AlgemeneLedenvergadering
komenin de vereniging
alle bevoegdheden
toe,die nietdoorde wet of de statutenaan het bestuurzijnopgedragen.
2 Jaarlijkszal uiterlijkzes maandenna afloopvan het verenigingsjaar
een
AlgemeneLedenvergadering
wordengehouden.De agendavan deze
vergadering
bevatondermeer:
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a. vaststellen
van de notulenvan de vorigeAlgemeneLedenvergadering
b. jaarverslagvan de secretaris
c. jaarverslagvan de penningmeester
d. verslagvan de kascommissie
e. verslagenvan doorhet bestuuringestelde
commissies
f. vaststelling
van de begroting
verkiezing
van
bestuursleden
S.
h. verkiezingvan ledenvan de kascommissie
i. vaststellingcontributies
j. rondvraag
3 AndereAlgemeneLedenvergaderingen
wordengehoudenzo dikwijlshet bestuur
dit wenselijkacht.
4 De AlgemeneLedenvergaderingen
wordenbijeengeroepen
door het bestuur,met
inachtneming
van een termijnvan ten minsteveertiendagen.De bijeenroeping
geschiedtin het cluborgaan
of middelseen aan alle ledente zendenschriftelijke
gelijktijdige
kennisgeving,
zulksonder
vermelding
van de agenda.
5 Voortsis het bestuurop schriftelijk
verzoek,per aangetekend
schrijvenaan het
secretariaat,
van ten minsteééntiendegedeeltevan het aantalstemgerechtigde
ledenverplichteen AlgemeneLedenvergadering
bijeente roepenbinneneen
termijnvan vierweken.Indienaan het verzoekbinnenveertiendagengeen
gevolgis gegeven,kunnende verzoekers
zelf tot de bijeenroeping
overeenkomstig
het bepaaldein het vorigelid overgaan.
Artikel15 Toeqanqen besluitvorminq
AloemeneLedenverqaderinq.
I Alle ledenhebbentoegangtot de AlgemeneLedenvergadering
en hebbendaarin
één stem.Geentoeganghebbengeschorsteleden.
gemachtigd
2 lederlid is bevoegdzijn stemte doenuitbrengen
dooreen schriftelUk
anderlid,dat in totaalnietmeerdan tweestemmenkan uitbrengen.
gewoneledenen buitengewone
ledenhebben
3 Ereleden,ledenvan verdienste,
één stem.Jeugdleden
hebbenéén stem,indienzij de leeftijdvan achttienjaar
hebbenbereikt.
4 Donateurskunnenmet toestemming
van het bestuurtoegangverkrijgentot de
geen
vergadering,
dochhebben
stemrecht.
Het
5 Het stemmenoverzakengeschiedtmondeling,
overpersonenschriftelijk.
aannemenvan voorstellen
bij acclamatieis mogelijk,mitsdit geschiedtop
voorstelvan de voorzitter.
Bij het stakenvan de stemmenwordthet voorstel
geachtte zijn verworpen
6 Bij stemmingoverpersonenis diegenegekozen,die de volstrektemeerderheid
heeftverkregen.Indienniemandde volstrektemeerderheid
heeftverkregen,
personen,
gehouden
wordteen tweedestemming
tussende twee
die het grootst
gekozen,diegenebij de
aantalstemmenheeftverkregenen is vervolgens
tweedestemmingde meerderheid
der uitgebrachte
stemmenop zich heeft
verenigd.
7 Als ongeldigestemmenwordenaangemerktstembiljeften,
die
a. nietgewaarmerkt
zijndoorhet bestuur
b. blancozijn
c. onleesbaar
zijn
d. één persoonnietduidelijkaanw|zen
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is
de naambevattenvan een persoon,die nietverkiesbaar
plaatsenmeerdan één naambevatten
f. vooréén of meerverkiesbare
S. meerbevattendan een duidelijkeaanwijzingvan de persoon,die bedoeldis.
oordeel,dat een besluitis
doorde voorzitteruitgesproken
8a Eenter vergadering
genomen,is beslissend.
is
is vastgelegd,
Wanneereen voorstelnietschriftelijk
diensoordeeloverde inhoudvan het genomenbesluiteveneensbeslissend.
van dit oordeelde juistheiddaarvan
na het uitspreken
8b. Indienechteronmiddellijk
vastgelegden vindteen
wordtbetwist,dan wordthet te nemenbesluitschriftelijk
of, indien
van de vergadering
nieuwestemmingplaats,wanneerde meerderheid
geschiedde,
een
of schriftelijk
de oorspronkelijke
stemmingniethoofdelijk
aanwezigedit verlangt.Doordezenieuwestemmingvervallen
stemgerechtigde
van de oorspronkelijke
stemming.
de rechtsgevolgen
Artikel í 6 Verqaderreoels
wordengeleiddoorde voorzittervan het
1 De AlgemeneLedenvergaderingen
Ontbrekenbeidendan treedteen anderdoor het
bestuurof zijn plaatsvervanger.
bestuuraan te wijzenbestuurslid
als voorzitterop. Wordtook op dezewijzeniet
daarinzelve.
voorzien,dan voorzietde vergadering
in het voorzitterschap
wordendoorde
in elkeAlgemeneLedenvergadering
2 Yan het verhandelde
persoon,notulengemaakt,die
secretaris,
of een doorhet bestuuraangewezen
De notulenwordenin het
doorde voorzitteren de notulistwordenondertekend.
gepubliceerd
cluborgaan
of op anderewijzeter kennisaan de ledengebrachten
te worden
AlgemeneLedenvergadering
dienendoorde eerstvolgende
vastgesteld.
en overiqe
Sportactiviteiten
Artikel17 Onderverdelinq
in verteqenwoordioinq
Activiteiten.
I lederesportactiviteiten/of andereactiviteitin de verenigingvalt directonder het

bestuur.
geleiddooreen leidinggevende,
die coach
wordenafzonderlijk
Alle activiteiten
genoemdkan worden.
vertegenwoordigen
de tak van sportten
3 Leidinggevenden
van de activiteiten
oozichtevan het bestuur.
van het bestuur,maarhet bestuuris
4 Leidinggevenden
zijnde aanspreekpunten
gerechtigdook rechtstreeksin contactte tredenmet een lid
5 Leidinggevenden
kunnenook deel uitmakenvan het bestuur.
kunnengeenanderetakenvervullendan die taken,die hen
6 Leidinggevenden
doorhet bestuurzijnopgedragen.
nader
7 Het bestuurkan de takenvan hierbovengenoemdeleidinggevenden
reglement.
uitwerkenin een huishoudelijk
ArtikelI 8 Statutenwiizioino
1 De statutenkunnenslechtswordengewijzigddoor een besluitvan de Algemene
dat aldaar
waartoewerdopgeroepenmet de mededeling,
Ledenvergadering,
De termijnvan oproepingvan
wijzigingvan de statutenzal wordenvoorgesteld.
moetten minsteveertiendagenbedragen.
een zodanigevergadering
behoeftten minstetweeiderdevan de
2 Een besluittot statutenwijziging
waarinten minstetwee/derdevan de
stemmen,in een vergadering
uitgebrachte
geentweeiderdevan de leden
is.
Indien
ledenaanwezigof vertegenwoordigd
is, wordt binnenvier weken een tweede
aanwezigof vertegenwoordigd
2
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gehouden,waarinover het voorstel,zoalsdat in de vorige
vergadering
vergadering
aan de ordeis geweest,ongeachthet aantalaanwezigeof
vertegenwoordigde
leden,een besluitkanwordengenomen,mitsmet
meerderheid
van twee/derdestemmen.
3 Het in de ledení tot en met 2 bepaaldeis nietvan toepassing,
indienop de
AlgemeneLedenvergadering
allestemgerechtige
ledenaanwezigof
vertegenwoordigd
zijn.
4 Eenstatutenwijziging
treedtnietin werkingdan nadathiervaneen notariëleakte
gedaanin het cluborgaan.
is opgemaakt.
Van dit tijdstipwordtmededeling
Artikel19 Ontb-indino
en vereffenino
I De vereniging
wordtontbondendooreen daartoestrekkendbesluitvan de
genomenmet ten minstetwee/derdevan het
AlgemeneLedenvergadering,
aantaluitgebrachte
stemmenin een vergadering,
waarinten minstedrie/vierde
van de ledenaanwezigof vertegenwoordigd
is.
2 Indienhet vereisteaantalledenter vergadering
nietaanwezigof
vertegenwoordigd
is, kan op een volgendeAlgemeneLedenvergadering
alsnog,
ongeachthet op dezevergadering
aanwezigeof vertegenwoordigde
leden,met
een meerderheid
van twee/derde
van de uitgebrachte
stemmentot ontbinding
wordenbesloten.
3. Bij de oproepingtot de in het eersteen tweedelid van dit artikelbedoelde
zal worden
vergaderingen
moetwordenmedegedeeld,
dat ter vergadering
voorgesteld
de vereniging
te ontbinden.De termijnvan bijeenroeping
tot
zodanigevergadering
moetten minsteveertiendagenbedragen.
geenvereffenaars
geschiedtde
zijnaangewezen
4 Indienbij besluittot ontbinding
vereffeningdoor het bestuur.
5 Een eventueelbatigsaldozal nietvervallenaan degenen,die ten tijdevan het
besluittot ontbindinglid waren,dochaan een alsdandoorde Algemene
Ledenvergadering
aan te wijzeninstelling,
welkezichten doel steltde sportvoor
mensenmet een lichamelijke
beperkingte bevorderen.
6 Na de ontbindingblijftde vereniging
voortbestaan
voorzoverdit tot vereffening
van haarvermogennodigis. Gedurendede vereffening
blijvende bepalingenvan
de statutenen reglementen
voorzovermogelijkvan kracht.In stukkenen
aankondigingen,
die van de vereniging
uitgaan,moetenaan haarnaamworden
toegevoegd"in liquidatie".
Artikel20 Huishoudeliik
Reqlement
1 De AlgemeneLedenvergadering
kan een huishoudelijk
reglementvaststellen.
2 Wijzigingvan het huishoudelijk
reglementkan geschiedenbij besluitvan de
AlgemeneLedenvergadering.
3 Het huishoudelijk
reglementmag nietin strijdzijnmet de wet,ook waardie geen
dwingendrechtbevat,nochmet de statuten.
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