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dossiernummer 55046/EV/CS
 

 

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING  
 

Op drie en twintig november tweeduizend achttien verschenen voor mij, mr. Emiel 
  

Emanuël Helena Hendrikus Oda Verstegen, notaris te Brunssum: 
 __________________  

1.
 

mevrouw Nathalie Rosina Christina Scheepers, wonende 6191 BE Beek, 
 __  

Stationstraat 36, geboren te Geleen op vier en twintig januari 
 __________________  

negentienhonderd acht en zestig, houdster van een Nederlands paspoort met 
  

nummer NM1H06H02, uitgegeven te Beek op negenentwintig december 
 ______  

tweeduizend zeventien, gehuwd;
 __________________________________________________  

2.
 

mevrouw Tamara Maria Snel, wonende 6129 CD Urmond, gemeente Stein, 
 __  

Raadhuisstraat 2, geboren te Spaubeek op zestien oktober negentienhonderd 
  

negen en zeventig, houdster van een Nederlands paspoort met nummer 
 ______  

NWBK86118, uitgegeven te Stein op negen juli tweeduizend veertien, gehuwd.
  

De verschenen personen, te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en 
 ___  

secretaris van de vereniging: Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters, statutair 
__  

gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen, kantoorhoudende te 6191 BE Beek, 
 ____  

Stationstraat 36, inschrijfnummer kamer van koophandel 40189074, hierna te 
 _____  

noemen: "de vereniging" en als zodanig krachtens na te melden besluit van de 
 ____  

bestuursvergadering die vereniging vertegenwoordigende, verklaarden:
 ____________  

-
 

dat de vereniging op drieëntwintig december negentienhonderd achtentachtig 
  

is opgericht;
 ________________________________________________________________________  

-
 

dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op drie april 
  

tweeduizend dertien verleden voor R.C.E.M. Dreessen, destijds notaris te 
 _____  

Sittard-Geleen;
 _____________________________________________________________________  

-
 

dat de speciaal daartoe uitgeroepen algemene bestuursvergadering van de 
 ___  

vereniging, met inachtneming van het dienaangaande in de wet en statuten 
 ___  

bepaalde, op zesentwintig juni tweeduizend achttien eenstemmig heeft 
 ________  

besloten de statuten van de vereniging aan te passen;
 __________________________  

-
 

dat zij, de verschenen personen, bij dat besluit zijn gemachtigd tot uitvoering 
 _  

van dat besluit en tot het doen opmaken, doen verlijden en ondertekenen van 
  

deze notariële akte;
 ________________________________________________________________  

-
 

dat van gemeld besluit blijkt uit de aan deze akte te hechten en door het 
 ______  

bestuur gewaarmerkte besluit.
 _____________________________________________________  

Ter uitvoering van gemeld bestuursbesluit verklaarden de verschenen personen, 
 __  

handelende als gemeld, de statuten van de vereniging met ingang van heden te 
 __  

wijzigen en algeheel gewijzigd vast te stellen als volgt:
 _______________________________  

STATUTENWIJZIGING
 ________________________________________________________________  

Artikel 1
 _________________________________________________________________________________  

Naam
 ____________________________________________________________________________________  

./. 
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De vereniging draagt de naam: Vereniging Jeugdbelang Smoke Eaters.
 _________  

Artikel 2
 _________________________________________________________________________________  

Zetel
 _____________________________________________________________________________________  

De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Sittard-Geleen.
 ______________________  

Artikel 3
 _________________________________________________________________________________  

Doel
 _____________________________________________________________________________________  

1.
 

Missie: Bij de vereniging is ijshockey ‘a way of life’. De vereniging denkt in 
 ____  

recreatieve, semi-prestatieve en prestatieniveaus. Dit doet de vereniging 
 ______  

dankzij inzet van iedereen, aandacht voor iedereen en plaats voor iedereen, 
 __  

waarbij respect voor elkaar centraal staat.
 ________________________________________  

2.
 

Visie: De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
 ______________  

 
a.

 
wedstrijden te houden;

 ________________________________________________________  
 

b.
 

oefening van de leden te verzorgen;
 _________________________________________  

 
c.

 
evenementen op het gebied van de ijshockeysport te organiseren;

 _________  
 

d.
 

de nodige accommodatie te huren, aan te brengen en in stand te houden.
  

Artikel 4
 _________________________________________________________________________________  

Leden
 ___________________________________________________________________________________  

1.
 

De vereniging kent minderjarige jeugdleden, seniorleden en ereleden die als 
 _  

zodanig ingeschreven staan bij de vereniging IJshockey Nederland 
 ____________  

Minderjarige jeugdleden zijn personen die de leeftijd van achttien jaar nog niet 
  

hebben bereikt. Seniorleden zijn leden, die de leeftijd van achttien jaar bereikt 
  

hebben. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten voor de 
 _  

vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als 
 _____  

zodanig worden benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard.
 __________  

2.
 

Minderjarige jeugdleden die als lid tot de vereniging wensen toe te treden 
 _____  

hebben daarvoor schriftelijke toestemming van de ouders of voogden nodig.
 __  

3.
 

Leden zijn zij, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het 
 ___  

bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten.
 ____________________________  

4.
 

Leden kunnen uitsluitend worden benoemd indien er en voor zover de 
 ________  

betrokken leden ook door de vereniging IJshockey Nederland als zodanig 
 _____  

ingeschreven (kunnen) worden.
 ___________________________________________________  

 
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene 

  
alsnog door de eerstvolgende plaatsvindende algemene vergadering tot 

 ______  
toelating als lid worden besloten indien ten minste twee/derde van de bij de 

 ___  
vereniging  IJshockey Nederland ingeschreven leden hiermee instemt.

 _________  
Artikel 5

 _________________________________________________________________________________  
Einde van het lidmaatschap

 __________________________________________________________  
1.

 
Het lidmaatschap eindigt:

 __________________________________________________________  
 

a.
 

Door de dood van het lid;
 _____________________________________________________  

 
b.

 
Door schriftelijke opzegging door het lid bij het bestuur, voor minderjarige 

  
jeugdleden dient deze opzegging door de ouder of de voogd ondertekend 

  
te worden. Opzegging kan op ieder moment geschieden met een 

 _________  
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opzegtermijn van een maand.
 ________________________________________________  

 
c.

 
Door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in 

  
strijd met de statuten of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging 

  
op onredelijke wijze benadeelt.

 _______________________________________________  
2.

 
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 __________________  
3.

 
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts 

  
geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van 

  
een opzegtermijn van een maand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk 

 __  
worden beëindigd door het bestuur indien van de vereniging of van het lid 

 _____  
redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 _  
4.

 
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het 

_____________  
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum 

  
waarop was opgezegd.

 ____________________________________________________________  
5.

 
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 _____________________  
6.

 
Indien het van de vereniging redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het 

 ______  
lidmaatschap te laten voortduren en indien er besloten wordt tot ontzetting uit 

 _  
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de 

  
kennisgeving van het besluit beroep open op de in deze statuten ingestelde 

 __  
ledencommissie. De leden van deze ledencommissie worden benoemd door 

 _  
het bestuur en hebben geen kinderen binnen de vereniging. Het lid wordt 

 _____  
daartoe zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit met opgave van 

 ________  
redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het 

 ___  
beroep is het lid geschorst. De ledencommissie is gehouden tot het horen van 

  
beide partijen. Op de beslissing van de ledencommissie is geen beroep 

 _______  
mogelijk.

 ____________________________________________________________________________  
7.

 
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft 

 ____  
desniettemin de bijdrage verschuldigd in overeenstemming met de regeling in 

  
het contributiebeleid.

 _______________________________________________________________  
Artikel 6

 _________________________________________________________________________________  
Geldmiddelen

 __________________________________________________________________________  
1.

 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributiebijdragen van de 

  
leden, eventuele entreegelden, subsidies, schenkingen en andere inkomsten.

 _  
2.

 
De algemene vergadering stelt de contributie vast. Ereleden zijn vrijgesteld van  
deze contributiegelden.

 ____________________________________________________________  
3.

 
Voor ouders of voogden van minderjarige jeugdleden bestaat de mogelijkheid 

  
om tegen betaling van een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag 

  
lid te zijn van de vereniging.

 _______________________________________________________  
4.

 
Voor andere betrokkenen bestaat de mogelijkheid om tegen betaling van een 

 _  
door de algemene vergadering vastgesteld bedrag steunend lid te zijn van de 

  
vereniging.

 __________________________________________________________________________  
Artikel 7

 _________________________________________________________________________________  
Bestuur

 _________________________________________________________________________________  
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1.
 

Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke 
 ___  

personen. Het bestuur streeft er naar minimaal drie (3) bestuursleden te 
 ______  

benoemen die geen spelende kinderen hebben binnen de vereniging. Dit geldt 
  

onverkort voor adoptief kinderen, stiefkinderen en kinderen waarvoor zij voogdij  
en/of ouderlijk gezag uitoefenen. Overige bestuursleden, minimaal twee (2), 

 __  
worden gekozen uit de volle leden op voordracht van het bestuur of op 

 ________  
voordracht als bedoeld in lid 2 van dit artikel.

 _____________________________________  
2.

 
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot 

  
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als ook 

 _  
een voordracht ondersteund door vijfentwintig procent (25%) van de bij  de 

 ___  
vereniging IJshockey Nederland  ingeschreven leden van de vereniging. Een 

 _  
bestuursledenvoordracht als hiervoren genoemd moet minimaal twee weken 

 _  
(veertien dagen) voor aanvang van een geagendeerde ledenvergadering 

 _____  
schriftelijk bij de secretaris van het bestuur worden ingediend.

 __________________  
3.

 
Indien er meer dan één voordracht is, geschiedt de benoeming uit die 

 _________  
voordrachten.

 _______________________________________________________________________  
4.

 
Wie de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar heeft bereikt, is niet tot bestuurslid 
benoembaar.

 _______________________________________________________________________  
Artikel 8

 _________________________________________________________________________________  
Einde bestuurslidmaatschap – Periodiek lidmaatschap – Schorsing

 ____________  
1.

 
Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor bepaalde tijd is benoemd, kan te allen 

 __  
tijde middels een hiervoor separaat te beleggen bijzondere algemene 

 _________  
vergadering worden ontslagen of geschorst door een besluit ondersteund door 

  
twee/derde (2/3e) van de bij de vereniging  IJshockey Nederland  ingeschreven 

  
leden, mits gemotiveerd en indien er aantoonbaar sprake is van het niet 

 ______  
voldoen aan de voor de bestuursfunctie geldende functie- en 

 ___________________  
takenomschrijving. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt 

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

 ___________  
2.

 
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door  

  
het bestuur te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar, 

 _____  
behoudens het bepaalde in lid 4 van artikel 7; wie in een tussentijdse vacature 

  
wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van de voorganger in.

 _________  
3.

 
Een bestuurslid heeft de leeftijd van vijfenzeventig (75) jaar bereikt, treedt af in 

  
de jaarvergadering, gehouden in het jaar nadat hij die leeftijdsgrens heeft 

 _____  
bereikt.

 ______________________________________________________________________________  
4.

 
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 _________________________________________  
 

a.
 

ten aanzien van een bestuurslid dat uit de leden benoemd is: door het 
 ____  

eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
 ___________________________  

 
b.

 
door bedanken.

 ________________________________________________________________  
5.

 
Bestuursleden die tijdens een bestuursperiode om welke reden dan ook het 

 __  
bestuur verlaten zijn niet herverkiesbaar voor een periode van drie (3) jaar, 

 ___  
tenzij met instemming van alle stemgerechtigde leden.

 __________________________  
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Artikel 9
 _________________________________________________________________________________  

Bestuursfuncties – Besluitvorming van het bestuur
 ______________________________  

1.
 

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een 
 _________  

penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger  
 _  

aanwijzen. Een bestuurslid kan niet meer dan één functie bekleden.
 ____________  

2.
 

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen 
___  

gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en 
 _______  

ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaald, is het 
 _  

oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een 
 ___  

besluit niet beslissend.
 _____________________________________________________________  

3.
 

Het bestuur beslist met gewone meerderheid van stemmen, waarbij 
 ___________  

stemgerechtigd zijn de op de vergadering aanwezige bestuursleden.
 ___________  

Artikel 10
 _______________________________________________________________________________  

Vertegenwoordiging
 ___________________________________________________________________  

1.
 

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 
 _  

besturen van de vereniging.
 _______________________________________________________  

2.
 

Indien het aantal bestuursleden beneden vier (4) 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.
 ________________________________________________________  

3.
 

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 
 _  

van zijn taak te laten uitvoeren door commissies die door het bestuur worden 
 _  

benoemd.
 ___________________________________________________________________________  

4.
 

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 
  

tot het kopen, vervreemden 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 voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken 
 __  

van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
______  

5.
 

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor  
het besluiten tot:

 ____________________________________________________________________  
 

a.
 

het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik nemen of het genot 
 ____  

verkrijgen en geven van onroerende goederen;
______________________________  

 
b.

 
het aangaan van overeenkomsten, waarbij 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 aan 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 van conservatoire 
 _____  

maatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
 _________________________________  
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6.
 

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in  
en buiten rechte vertegenwoordigd:

 _______________________________________________  
 

a.
 

hetzij door het bestuur;
 ________________________________________________________  

 
b.

 
hetzij door de voorzitter en de secretaris in gezamenlijkheid;

 _______________  
 

c.
 

hetzij door twee andere bestuursleden in gezamenlijkheid.
 _________________  

Artikel 11
 _______________________________________________________________________________  

Rekening en verantwoording
 _________________________________________________________  

1.
 

Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met éénendertig mei.
______________  

2.
 

Het bestuur is verplicht van de vermogensstand van de vereniging zodanige 
 __  

aantekeningen te maken dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
 ______________  

verplichtingen kunnen worden afgeleid.
 ___________________________________________  

3.
 

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na 
 ____  

afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de  
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een 

  
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording af over 

 _  
het in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van deze termijn 

 __  
kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 

 ______  
vorderen.

 ___________________________________________________________________________  
4.

 
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van  
tenminste drie personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. De 

 _________  
kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en 

 _  
brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 ________  
5.

 
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere 

__________  
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een 

  
deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door 

  
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 

 ____  
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de 

 _________  
vereniging te geven.

 _______________________________________________________________  
6.

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

 ____  
worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere 

 __________  
commissie.

 _________________________________________________________________________  
7.

 
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, vijf jaar lang  
te bewaren.

 _________________________________________________________________________  
Artikel 12

 _______________________________________________________________________________  
Algemene vergadering

 ________________________________________________________________  
1.

 
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, 

  
die niet in de wet of door de statuten aan het bestuur worden opgedragen.

 _____  
2.

 
Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

 __  
algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering  
komen onder meer aan de orde:

 __________________________________________________  
 

a.
 

het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met  
het verslag van de aldaar bedoelde commissie;

 _____________________________  
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b.

 
de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende  
verenigingsjaar;

 ________________________________________________________________  
 

c.
 

voorziening in eventuele vacatures;
 __________________________________________  

 
d.

 
voorstellen van het bestuur of de bij de vereniging IJshockey Nederland 

 __  
ingeschreven leden, aangekondigd bij de oproeping van de vergadering.

 __  
3.

 
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit 

  
wenselijk oordeelt.

 _________________________________________________________________  
4.

 
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal 

  
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vierde gedeelte van de bij de 

 _  
vereniging IJshockey Nederland  ingeschreven leden verplicht tot het bijeen 

 __  
roepen 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 die bijeenroeping overgaan door 

 ______  
oproeping overeenkomstig artikel 16 of bij advertentie in een ter plaatse waar 

 _  
de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

 ________________________________  
5.

 
Op de site van de vereniging wordt de agenda vermeld. Degene die dit anders 

  
wil vernemen dient dit schriftelijk aan te vragen uiterlijk eenendertig december 

  
voor het daaropvolgende jaar.

 _____________________________________________________  
Artikel 13

 _______________________________________________________________________________  
Toegang en stemrecht

 ________________________________________________________________  
1.

 
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben uitsluitend alle IJshockey 

  
Nederland  leden van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de 

 _______  
vereniging is, minderjarige jeugdleden casu quo hun wettelijke 

 _________________  
vertegenwoordigers en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste 

 __  
leden en geschorste bestuursleden.

 _______________________________________________  
2.

 
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het 

 __________  
bestuurslid dat geen lid van de vereniging is heeft een raadgevende stem.

 _____  
3.

 
Een bij de vereniging IJshockey Nederland ingeschreven lid kan zijn stem door 

  
een schriftelijk daartoe aangewezen gemachtigd ander lid laten uitbrengen.

 ___  
4.

 
De stem van minderjarige jeugdleden kan worden uitgebracht door de wettelijk 

  
vertegenwoordiger van dat lid. Per minderjarig jeugdlid kan één wettelijk 

 ______  
vertegenwoordiger een stem uitbrengen.

 _________________________________________  
5.

 
De wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarig jeugdlid die tevens 

 ________  
(steunend) lid is, conform artikel 6, lid 3 of 4, kan maar één stem uitbrengen.

 __  
Artikel 14

 _______________________________________________________________________________  
Voorzitterschap – Notulen

 ____________________________________________________________  
1.

 
De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

 __________  
vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn 

 _____________  
plaatsvervanger, dan treedt één van de andere bestuursleden door het bestuur  
aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het 

 _____________  
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar zelf in.

 _____________  
2.

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

 ____  
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ander door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt, 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 15
 _______________________________________________________________________________  

Besluitvorming van de algemene vergadering
 _____________________________________  

1.
 

Het in de 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 voor zover gestemd werd over een niet 

 __  
schriftelijk vastgelegd voorstel.

 ____________________________________________________  
2.

 
Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten 

 __  
van de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van 

 _  
de uitgebrachte stemmen.

 _________________________________________________________  
3.

 
Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.

 _______________________  
4.

 
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid 

 ___  
heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats, of ingeval een voordracht, 

  
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.

 _____________  
 

Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan 
 ____  

vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte 
__________  

meerderheid heeft verkregen, hetzij 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, uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
 _  

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
 __________  

 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op méér dan 

 _  
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie 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.

 _________________________________  
5.

 
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van 

______  
personen, dan is het voorstel verworpen.

 _________________________________________  
6.

 
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

 __  
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming 

  
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

 _  
Besluitvorming per acclamatie is mogelijk tenzij een stemgerechtigde 

 _________  
hoofdelijke stemming verlangd.

 ____________________________________________________  
7.

 
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in de vergadering 

  
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht 

 _  
als een besluit van de algemene vergadering.

 ____________________________________  
8.

 
Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd 

  
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, 
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omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot 
 _  

statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of  
is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift 

 _  
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband 

  
houdende formaliteit niet in acht genomen.

 _______________________________________  
Artikel 16

 _______________________________________________________________________________  
Bijeenroeping van de algemene vergadering

 _______________________________________  
1.

 
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De 

 ____  
oproeping geschiedt tenminste door vermelding op de website van de 

 _________  
vereniging. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.

 _  
2.

 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

 ______________  
Artikel 17

 _______________________________________________________________________________  
Statutenwijziging

 ______________________________________________________________________  
1.

 
In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht 

 __  
dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen 

 ___  
met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden 

 _______  
voorgesteld.

 ________________________________________________________________________  
2.

 
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

 ____  
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór  
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 waarop de vergadering wordt 

 __________  
gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, gepubliceerd op  
de website van de vereniging.

 _____________________________________________________  
3.

 
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minstens twee/derde van de 

 ______  
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de  
stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 

 ___________  
twee/derde van de stemgerechtigde leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, 

  
dat wordt binnen vier weken daarna een nieuwe vergadering bijeengeroepen 

 _  
en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan 

  
de orde is geweest, ongeacht het aantal vertegenwoordigde tegenwoordige of 

  
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van  
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

 ____________________________  
4.

 
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is 

  
opgemaakt. Tot het opdracht geven van opmaak van akte is ieder bestuurslid 

  
bevoegd.

 ____________________________________________________________________________  
Artikel 18

 _______________________________________________________________________________  
Ontbinding

 _____________________________________________________________________________  
1.

 
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

 ______  
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is 

  
van overeenkomstige toepassing.

 _________________________________________________  
2.

 
Het batig saldo na vereffening vervalt aan een door de ledenvergadering te 
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bestemmen doel, doch moet in ieder geval ten bate van de ijshockeysport 
 ____  

bestemd worden.
 ___________________________________________________________________  

Artikel 19
 _______________________________________________________________________________  

Huishoudelijk reglement
 ______________________________________________________________  

1.
 

De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
______________  

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 
  

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
 _______________________________  

Artikel 20
 _______________________________________________________________________________  

Slotbepaling
 ____________________________________________________________________________  

In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien beslist het bestuur.
 ______________  

Slot ____________________________________________________________________________________________________  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Brunssum op de datum in het hoofd van 

  
deze akte vermeld.

 ______________________________________________________________________  
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze 

__  
akte betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de 

 _____  
hiervoor vermelde documenten.

 ________________________________________________________  
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen 

 _______  
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te 

 ______  
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben 

 _______________  
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.

 ____________________________________  
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen 

 ________  
personen en mij, notaris, ondertekend.

 ________________________________________________  

 
(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
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