NOTARISSEN
TE

A F S C H RIF T

VAN

De Vereniging:
"BADMINTONVER&~IGING PUBA" , gevestigd te.,}?utters

hoek, gemeente Binnenmaas.

Akte d.d.

31 maart 1989.

eerste blad .

AvP/RB

.

·=~·\"·:0~~
/~v'
... ~~\

·:'-'i~:f/
-_
.....

Heden, de eenendertigste m .a~a r t negentienhonderd
negenentachtig, --------------------------------------------verschenen voor mij, Adrianus Berger, notaris ter stand- ---plaats Oud-Beijerland: -------------------------------------1. de heer JOHANNES JANSSEN, chef afdeling Financiën, wonende
te 3297 XK Puttershoek, gemeente Binnenmaas, Hazelaarstraat 42, geboren te Rotterdam op dertig januari negentienhonderd drieënveertig; ---------------------------------------------2. mevrouw MARJAN BARENDREGT, sekretaresse, wonende te 3277 VJ Puttershoek, gemeente Binnenmaas, Sirius 1, geboren te --Rotterdam op tien oktober negentienhonderd achtenveertig en gehuwd met de heer D. Boogaarts; ---------------------------3. mevrouw JANNA GEERTJE VAN WAGENINGEN, bankemployé, wonende
te 3297 XA Puttershoek, gemeente Binnenmaas, Eikenlaan 71, -geboren te Puttershoek op zes januari negentienhonderd -----drieënzestig en gehuwd met de heer H. Snoey; ---------------volgens hun verklaring ten deze handelende in hun ----------hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, sekretaris en -penningmeester van de Badmintonvereniging PUBA, gevestigd te
Puttershoek, gemeente Binnenmaas en alszodanig die vereniging
rechtsgeldig vertegenwoordigende. --------------------------De comparanten verklaarden: --------------------------------dat in de algemene ledenvergadering gehouden op vijf oktober
negentienhonderd achtentachtig is besloten de statuten van de
vereniging te w1jzigen; ------------------------------------dat in verband met gemeld besluit de statuten der vereniging
voortaan zullen luiden als volgt: --------------------------NAAM EN DUUR. ----------------------------------------------ARTIKEL 1. -------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam Badmintonvereniging --------PUBA. ------------------------------------------------------Zij is gevestigd te Puttershoek, gemeente Binnenmaas. ------2. De vereniging is opgericht op zeventien november --------negentienhonderd zesenzeventig en is thans aangegaan voor --onbepaalde tijd -------------------------------------------DOEL. ------------------------------------------------------ARTIKEL 2. -------------------------------------------------De vereniging heeft ten doel de bevordering van de ---------lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en van de --------beoefening van de badmintonsport in het bijzonder. Zij tracht
dit doel te bereiken door gelegenheid te geven oefeningen te
houden en door het uitschrijven van en/of deelnemen aan ----westrijden, alsmede door alle andere wettige middelen. -----VERENIGINGSJAAR -------------------------------------------ARTIKEL 3. -------------------------------------------------Het verenigingsjaar loopt van een september tot en met een en
dertig augustus van het daarop volgende jaar. --------------VAN DE LEDEN. ----------------------------------------------ARTIKEL 4. -------------------------------------------------1. De vereniging bestaat uit werkende leden, juniorleden, --bijzondere leden. ereleden en begunstigers. ----------------2. Werkende leden zijn zij die op een en dertig december van
het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben ----bereikt. Werkende leden nemen deel aan de oefeningen en ----wedstrijden bedoeld in artikel 2. --------------------------3. Juniorleden zijn zij, die op een en dertig december van -het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar nog niet --hebben bereikt. Zij nemen evenals de werkende leden deel aan
de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2, zo nodig onder door het Bestuur vast te stellen bijzondere voor ------
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waarden. ------------------~~-------------------------------4. Bijzondere leden zijn zij, die door omstandigheden, ter -beoordeling van het Bestuur, op andere dan de op grond van -hun leeftijd in het algemeen voor werkende- en juniorleden -geldende voorwaarden, worden toegelaten. Zij hebben het recht
aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2 deel te
nemen, voor zover dit recht hun uitdrukkelijk door het -----Bestuur is verleend. ---------------------------------------5. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de ---vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere bijdragen
tot de bevordering van de badmintonsport in het algemeen, als
zodanig door de Algemene vergadering zijn benoemd, op ------voordracht van het bestuur of van tenminste vijf -----------stemgerechtigden. ------------------------------------------6. Begunstigers zijn zij, die wegens een gift ineens naar het
oordeel van het Bestuur daarvoor in aanmerking komen, alsmede
zij, die zich verplichten een jaarlijkse -------------------ondersteuningsbijdrage te betalen. Begunstigers nemen niet -deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2. 7. Alle leden, voor zover zij op een en dertig december van het verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben ----bereikt. hebben stemrecht. Het stemrecht kan alleen worden -uitgeoefend door leden, die ter vergadering aanwezig zijn. -8.a. Werkende leden, juniorleden en bijzondere leden worden tot het lidmaatschap toegelaten op uitnodiging van het -----Bestuur op of voordracht na ballotage. Een voordracht kan --geschieden door een seniorlid, een juniorlid of een bijzonder
lid, dat tenminste twee achtereenvolgende jaren lid is en --moet worden gesteuund door twee andere seniorieden, --------junior leden of bijzondere leden. De voordracht wordt -------ingediend bij het Bestuur. dat beslist over de toelating van
het aspirant-lid. Bij gunstige beslissing ontvangt het -----aspirant-lid een schriftelijke uitnodiging van het Bestuur. Bij afwijzing ontvangt het voordragende lid hiervan bericht zonder opgave van reden, waarna het betrokken lid verplicht is de afwijzing onverwijld aan het aspirant-lid mede te ----delen. -----------------------------------------------------Aspirant-juniorleden moeten bovendien een door ouder(s) of -voogd(en) getekende toestemming overleggen. ----------------Juniorleden hebben slechts het recht van voordracht ten ----aanzien van aspirant-junior leden. --------------------------b. Het erelidmaatschap wordt toegekend door de Algemene ----Ledenvergadering op voordracht van het Bestuur of van ------tenminste vijf stemgerechtigde leden. ----------------------c. Men wordt begunstiger na aanmelding bij en aanname door -het Bestuur. -----------------------------------------------9. Het Bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers
op zekere voorwaarden te doen deelnemen aan de oefeningen en
wedstrijden bedoeld in artikel 2. --------------------------10. In bijzondere gevallen. ter beoordeling van het Bestuur,
kan van de in dit artikel genoemde leeftijdsgrenzen worden -afgeweken. -------------------------------------------------De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als lid -aan te melden bij de Bond; het bestuur draagt voor deze ----aanmelding steeds onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake
geldende voorschriften van de Bond. ------------------------ARTIKEL 5. -------------------------------------------------1. Het lidmaatschap wordt beëindigd: -----------------------a. door schriftelijke opzegging door het lid voor de aanvang
van het verenigingsjaar en wel met ingang van dat -----------
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verenigingsjaar. -----------~~------------------------------
b. door roiement. en wel op de datum, dat het besluit daartoe
onherroepelijk wordt. --------------------------------------c. door overlijden. ----------------------------------------2.a. Een beslissing tot roiement kan door het Bestuur worden
genomen op grond van het feit. dat een lid krachtens de ----statuten of reglementen op hem/haar rustende verplichtingen niet nakomt of zijn/haar gedragingen de goede naam van de --vereniging in gevaar brengen. Behalve in geval van roiement wegens niet nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen.
heeft het geroieerde lid recht van beroep op de ------------ledenvergadering. Het besluit tot roiement schorst het -----geroieerde lid in de uitoefening van de aan het lidmaatschap
verbonden rechten en zal het betrokken lid per aangetekend -schrijven worden medegedeeld. ------------------------------2.b. De vereniging is bevoegd om na de beëindiging van het -lidmaatschap van een lid. anders dan door overlijden. of na opzegging van haar lidmaatschap van de bond namens de ------betrokkene diens lidmaatschap van de bond op te zeggen; ----de vereniging draagt zorg overeenkomstig de ter zake geldende
voorschriften van de bond. ---------------------------------2.c. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen ---en/of besluiten van organen van de bond, alsmede de van ----toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven en zich te
onthouden van handelingen of gedragingen waardoor de belangen
van de badmintonsport in het algemeen en die van de bond in het bijzonder op onredelijke wijze worden benadeeld. -------2.d. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt ontzet is de vereniging reeds op die grond verplicht om na -kennisneming van het uitgesproken royement de betrokkene met
onmiddelijke ingang als lid van de vereniging te schorsen en
na het onherroepelijk worden van het uitgesproken royement -door opzegging tot onmiddelijke beëindiging van het --------lidmaatschap van de vereniging over te gaan. ---------------2.e. Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft ----opgezegd, danwel wanneer de bond aan het lid het lidmaatschap
van de bond heeft opgezegd, wordt door de vereniging aan ---betrokkene het lidmaatschap van de vereniging opgezegd. ----VAN HET BESTUUR. -------------------------------------------ARTIKEL 6. -------------------------------------------------1. Het Bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste vijf leden en ten hoogste negen leden. Als zodanig kunnen -------uitsluitend gekozen worden leden, die op een en dertig -----december van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien --jaar hebben bereikt. Het Bestuur wordt gekozen door de -----Algemene Ledenvergadering. die tevens de voorzitter en zo --nodig de vice voorzitter aanwijst. De wijze van ------------kandidaatstelling en de verkiezing der bestuursleden wordt -nader in het Huishoudelijk Reglement geregeld. -------------2. De functies van secretaris en penningmeester, alsmede ---eventuele andere functies worden door de bestuursleden in --onderling overleg verdeeld. --------------------------------3. De voorzitter met de secretaris, of, bij ontstentenis van
een hunner de voorzitter met de penningmeester of de -------secretaris met de penningmeester tezamen vertegenwoordigen de
vereniging in en buiten rechten. ---------------------------4. Tot de taak van het Bestuur behoort de algemene leiding -der vereniging en de uitvoering en handhaving van de -------statuten. reglementen en besluiten. ------------------------5. Elk jaar treedt een/derde van het Bestuur volgens een door
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het Bestuur te bepalen rooste·r af. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. ~--------------------------------6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of -ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een -besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste ---twee/derde van de uitgebrachte stemmen. --------------------7. Het Bestuur is. mits met goedkeuring van de algemene ----vergadering. bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 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. -----------------------------De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te -nemen. mits dit schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden. --------------------------------GELDMIDDELEN. ----------------------------------------------ARTIKEL 7. -------------------------------------------------1. De geldmiddelen worden verkregen uit de contributies der leden. de inschrijfgelden der aspirantleden. bijdragen der -begunstigers, subsidies. schenkingen, erfstellingen. legaten
en alle andere inkomsten. ----------------------------------2. De door de leden te betalen contributies worden jaarlijks
op voorstel van het Bestuur door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. -----------------------------------------------Het Bestuur heeft de bevoegdheid de door de in artikel 4 lid
4 bedoelde bijzondere leden te betalen contributies en de --door de aspirantleden te betalen inschrijfgelden vast te ---stellen. ---------------------------------------------------LEDENVERGADERING. ------------------------------------------ARTIKEL 8. -------------------------------------------------Een ledenvergadering wordt gehouden zo vaak het Bestuur zulks
wenselijk acht. doch minstens eenmaal per jaar. alsmede ----wanneer tenminste een/tiende gedeelte der stemgerechtigde --leden het verlangen daartoe met aanduiding der te behandelen
onderwerpen schriftelijk aan het Bestuur kenbaar maken. ----Blijft het Bestuur in gebreke om binnen een maand aan een --dergelijk verzoek te voldoen. dan hebben de betrokken leden het recht zelf een ledenvergadering bijeen te roepen. ------ARTIKEL 9. -------------------------------------------------1. De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden binnen twee
maanden na afloop van het verenigingsjaar. -----------------2. In deze vergadering brengt de secrectaris verslag uit ---omtrent het beleid van het Bestuur en omtrent de gang van --zaken van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar en brengt de penningmeester verslag uit over het beheer der ---geldmiddelen. De goedkeuring van de verslagen door de leden vergadering dechargeert het Bestuur van zijn beheer over het
afgelopen jaar. --------------------------------------------3. Het Bestuur dient tevens een voorstel in met betrekking -tot de begroting voor het komende verenigingsjaar. ---------4. In de ledenvergadering wordt voorzien in de vacatures in het Bestuur. -----------------------------------------------ARTIKEL 10. ------------------------------------------------1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergaderingen. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste ---------bestuursleden. behoudens wanneer het betreft een algemene --vergadering. waarin zij het recht hebben zich te verweren ter
aanzien van hun schorsing. ---------------------------------Alle leden. voorzover zij op een januari van het lopende ----
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de leeftijd yan zestien jaar hebben bereikt.
hebben stemrecht en wel ieder één stem. Het Stemrecht kan --alleen worden uitgeoefend door de leden die ter vergadering aanwezig zijn. ---------------------------------------------2. Een eenstemmig besluit van alle leden. ook al zijn deze -niet in een vergadering bijeen. heeft. mits met voorkennis -van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de
secretaris aangetekend in het notule~boek, terwijl er melding
van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene --------vergadering. ---------------~-------------------------------3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen --schriftelijk. Het aannemen van voors~ellen bij acclamatie is
mogelijk. mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. 4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij
volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. voorzover de
statuten niet anders bepalen. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ---------------------Bij stemming over personen is hij ge~ozen. die de volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen wordt een ---tweede stemming gehouden tussen de personen. die het grootste
aantal der uitgebrachte stemmen heeft verkregen en is hij --gekozen. die bij die tweede stemming de meerderheid der ----uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder ---stemmen worden in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte -stemmen. zodat niet in aanmerking ko=en blanco en met de naam
van het stemmend lid ondertekende stemmen. -----------------5. Een ter vergadering door de voorz~tter uitgesproken -----oordeel dat een besluit is genomen. ~s beslissend. Indien --echter onmiddellijk na het uitspreke~ van dit oordeel de ---juistheid daarvan wordt betwist. vindt een nieuwe stemming -plaats wanneer de meerderheid der ve=gadering of. indien de oorspronkelijke stemming niet hoofde:ijk of schriftelijk ---geschiedde. een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. ----STATUTENWIJZIGING. -----------------------------------------ARTIKEL 11. ------------------------------------------------1. Een ledenvergadering, waarin wijz~ging van de statuten zal
worden voorgesteld. dient tenminste drie weken van tevoren -bijeen te worden geroepen. De voor te stellen --------------statutenwijzigingen worden tegelijke=tijd met de oproep ter kennis van de leden gesteld. -------------------------------2. Een voorstel tot statutenwijziging kan slechts worden ---aangenomen met tenminste twee/derde gedeelte der aanwezige -stemmen. vertegenwoordigende tenmins~e een/derde gedeelte van
het totaal aantal stemgerechtigde leden der vereniging. ----3. Indien het vereiste aantal leden ~iet aanwezig is. zal --binnen vier weken met inachtneming van een oproepingster mijn
van één week een tweede ledenvergade=ing worden gehouden. --welke ongeacht het aantal aanwezige stemmen. het voorstel tot
statutenwijziging met tenminste twee/derde gedeelte der ----aanwezige stemmen kan aannemen. ----------------------------4. Wijzigingen in de statuten treden niet in werking dan ---nadat hiervan een notariële akte is cpgemaakt. -------------ONTBINDING DER VERENIGING. ---------------------------------ARTIKEL 11. ------------------------------------------------1. Een besluit tot ontbinding der ve=eniging kan alleen ----worden genomen door een ledenvergade=ing. waar tenminste ---twee/derde gedeelte van het totaal aantal stemgerechtigde ---
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leden aanwezig is en met tenminste twee/derde gedeelte der -uitgebrachte stemmen. -----~--------------------------------2. Tenzij de ledenvergadering anders beslist, treedt het ---Bestuur of treden de door het Bestuur daartoe te benoemen --bestuursleden op als vereffenaars van de vereniging. Bij de vereffening zal een eventueel batig liquidatie-saldo worden aangewend voor een door de algemene vergadering aan te wijzen
doel, dat het oorspronkelijke doel het meest nabijkomt. ----HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -----------------------------------ARTIKEL 12. ------------------------------------------------Tot nadere regeling van het bepaalde in deze statuten zal --door de ledenvergadering een huishoudelijk reglement worden vastgesteld. De bepalingen hiervan mogen niet in strijd zijn
met de statuten. -------------------------------------------Wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan geschieden bij
besluit van de Algemene vergadering, indien dat schriftelijk
wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte van de leden
der vereniging. --------------------------------------------SLOTBEPALING. ----------------------------------------------ARTIKEL 13. ------------------------------------------------In gevallen waarin deze statuten of het Huishoudelijk ------Reglement niet voorzien, beslist het Bestuur. --------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend. ---------------------------------------------------------------- WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Oud-Beijerland op de datum in het -hoofd dezer akte vermeld. ----------------------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de -----verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de --inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ------------------Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----comparanten en mij, notaris, ondertekend. ------------------(getekend:) J. Janssen; M. Boogaarts-Barendregt; J.G. Snoeyvan Wageningen; A. Berger. ---------------------------------VOO R
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