OPRICHTING
VERENIGING
12't7oLB
Heden,tweeen twintigjulitweeduizend
elf,
verschenen
voormij,mr.MarjonEllenvanderWerf,notariste Raalte:
1. de heerdr.MAXIMILIANUS
HUBERTUS
JOSEPH
MARIECURFS,
geboren
te
paspoortnummer:Heerop zesjuli negentienhonderd
vijfen zestig,(Nationaal
NVCKg3RFo,
afgegeven
te Dalfsenop twintigjuli tweeduizend
tien),wonendeHagenweg
I le 7722LE Dalfsen,nietgehuwd/geen
geregistreerd
paíner;en-_
2. de heerRONALDPAULUSDU BUF,geborente Schiedam
op twaatfoktoberpaspoortnummeÍ:NT4p54DHg,
negentienhonderd
negenen zestig,(Nationaal
afgegevente Raalte op eenen dertigjulitweeduizend
zeven),wonende--------Stobbenbroekerweo
26 te 8101NT Raalte,en gehuwd.
De verschenen
personen,
----hiernaookte noemen:de comparanten,
verklaarden:
NAAMENZETEL
Artikel í
1. De vereniging
draagtde naam:HERA'1í.
2. Z4 heefthaarzetelin de gemeenteRaalte.

DUUR

Artikel2
De vereniging
is aangegaan
vooronbepaalde
tijd.
DOEL
Artikel 3
1. De vereniging
steltzichten doelde beoefening
van hetzwemmen,
in de ruimstezin,te bevorderen
en meeralgemeen
te maken.
2. De vereniging
trachtdit doelondeÍmeerte bereiken
doorhetveMervenen het daarnabehouden
van het lidmaatschap
vande Koninklijke
Nederlandse
Zwembond
(afgekort
KNZB),gevestigd
te Nieuwegein
ondererkenning
van de KNZBals enigbesturend
en controlerend
lichaamop zwemgebied
in Nederland.
3. De vereniging
is tevensaangesloten
bij de kringOverijssel
van de KNZB.----Hetgeenin artikelI lid2 verplichtingen
vande ledenwordtgesteldten aanzienvan
de KNZBgeldttevensvoorde kringOverijssel
vande KNZB.
BOEKJAAR
AÉikel 4
Het boekjaarvan de verenigingvalt samen met het kalenderjaar.

INRICHTING
Artikel5
í. Organenvande vereniging
zijnhetbestuur,de algemene
vergadering
alsmedealleoverigepersonen
en afdelingen,commissies
die krachtens
de statutendoorde algemene
vergadering
belastzijnmeteen naderomschreven
taaken aanwie ------daarbijdoorde algemene
----vergadering
beslissingsbevoegdheid
is toegekend.
2. De organenvande vereniging,
bedoeldin lid 1, hebbengeen ------------rechtspersoonlijkheid.
LEDEN
AÉikel5
1. Ledenvande vereniging
personen,
zijnnatuurlijke
dieop hunvezoekdoorhet _
-----------------bestuurals lidzijntoegelaten.
2. Minderjarigen,
die als lidwensente wordentoegelaten
dienenbij hunaanvraageen schriftelijke
toestemming
van hunwettelijke
vertegenwoordiger
overte teggen._
3. Ingevalvan niettoelating
doorhetbestuurzal op vezoekvande betrokkene
door
de eerstvolgende
algemene
____
vergadering
alsnogovertoelating
wordenbeslist.

4. Personen
diedoorde KNZBof de kringOverijssel
levenslang
zijnuitgesloten
van
het rechttot het deelnemenaan enigeactiviteitdanwel van het rechtfunctiesin de
KNZBte bekleden,
kunnennietals lidvande vereniging
wordentoegelaten.--------5. De ledenwordenonderscheiden
in:
a . ereleden;
b. ledenvanverdienste;
c. seniorleden;
d. juniorleden.
personen,
6. Êreledenzijnnatuurlijke
dieop grondvan buitengewone
verdiensten
---voorde vereniging
op voordracht
van hetbestuurof vantienstemgerechtigde
seniorleden
doorde algemene
vergadering
alszodanigzijnbenoemd.
Zij hebben-dezelfderechtenen verplichtingen
alsde overigeledendochzijnvrijgesteld
van ---contributiebetaling
---personen,
7. Ledenvanverdienste
zijnnatuurlijke
die op grondvan bijzondere
verdiensten
voorde vereniging
alszodanigdoorhetbestuurzijnbenoemd.
Op henrs het bepaalde
in de laatstezinvan hetvorigelidvantoepassing.
8. Seniorleden
zijnleden,die op éénjanuarivan hetbetreffende
de leeftijd
boekjaar
vanzestieniaarhebbenbereikt.
9. Juniorleden
zijnleden,die op éénjanuarivan hetbetreffende
boekjaarnogniet de leeftijdvan zestieniaaÍhebbenbereikt.

Donateurs
AÉikel7
personen
Donateurs
zijnnatuurlijke
of rechtspersonen,
diezichjegensde -------vereniging
verplichten
waarvanhet ---tot voldoening
vaneenjaarlijksebijdrage,
minimumdoorde algemene
vergadering
wordtbepaalden diedoorhetbestuurals
zooanrgz|Jnaangenomen.
1. Donateurs
zijngeenledenvande vereniging
als bedoeldin artikel6 en hebbengeenandererechtenen verplichtingen,
dandiewelkeaanhenbij of krachtens
de statutenen reglementen
vande vereniging
zijntoegekend
of opgelegd.
2. De rechtenen verplichtingen
van donateurs
kunnente allentijdewedez|dsdoor
wordenbeèindigd,
metdienverstande,
dat bijopzegging
dooreen -------opzegging
jaarlijkse
geheel
voorhet
donateurde
bijdragevoorhetlopendeboekjaar
verschuldigdblijft.

geschiedt
3. Opzegging
namensde vereniging
doorhetbestuur.
VERPLICHTINGEN
VANDE LEDEN
Artikel I

1. De ledenzijnverplicht:
vande vereniging
vande organen--a. de statutenen reglementen
en de besluiten
jurisdictie
van de vereniging,
bedoeldin artikel5 na te levenen de
vande daarin--vermeldeorganente erkennen;
vande vereniging
te gedragennaarhet --b. zichjegenselkanderen ten opzichte
geendoorredelijkheid
wordtgevorderd;
en billijkheid
c. de belangen
vande vereniging
en van haarorganen,die vande KNZBen zijn -organenen dievande zwemsport
in hetalgemeen
niette schaden;
d. alleoverigeverplichtingen
te aanvaarden
en na te komen,welkeuit het -----lidmaatschap
voortvloeien
of welkede vereniging
in naamvan haarledenaangaat.
2. De ledenen andereaangeslotenen
alsmededegenen,die in de vereniging
een--functie,welkedanook,bekleden,
zichdoorde aanvaarding
van hun-ondeMerpen
lidmaatschap,
aangeslotene
zrjnof functietegenover
de KNZBaandezelfde-----verplichtingen,
waaraande vereniging
als lidvande KNZBis of zal zijn
onderworpen,
daaronderbegrepenmitsdiende verplichtingde statutenen -----------reglementen
vande KNZBen de besluiten
vanzijnorganenna te leven,alleoverige
verplichtingen
te aanvaarden,
welkeuit hetlidmaatschap
vande vereniging
als lid -

vande KNZBen lidvande kringOverijssel
voortvloeien
of welkede KNZBin naam
vanzijnledenaangaat,en zichte ondeMerpen
aande tuchtrechtspraak,
de -----------disciplinaire
rechtspraak,
rechtspraak
en de administratieve
de arbitraire
rechtspraak,
zoalsvastgelegd
hebbende
en nadergeregeldin de daaropbetrekking
reglementen
van de KNZB,evenwelvoorwat de doorde KNZBen/ofde kring---in naamvanzijnledenaangegane
verplichtingen
betreftslechtsvoor ----Overijssel
zoverdezeverplichtingen
hebbenop de ledenvande vereniging.
tevensbetrekking
Onderandereaangeslotenen
wordenin dit artikelmedeverstaan
zil,die op enigerlei
gebruikmaken.De
wijzeminof meerregelmalig
vande diensten
vande vereniging
vereniging
is bevoegdom in naamvan haarledentegenover
de KNZBde ------gaan,
verplichtingen
aante
als in dit lid omschreven.
3. De vereniging
kandaarnaast
tegenover
derden,voorzoveÍuit dezestatutenniet
voortvloeit,
en,voor-----hettegendeel
ten behoevevande ledenrechtenbedingen
naarartikel15,zoverdit in de statutenuitdrukkelijk
is bepaalden onderverwijzing
aangaan.
de leden3 en 4, te hunnenlasteverplichtingen
zijn veataard, is nietop
4. Een besluitwaarbijrechtenzijn beperktof verplichtingen
indien,metinachtneming
van hetin artikel11 lid5 bepaalde,
een lidvantoepassing
-van hetlidmaatschap.
eenlid hetbesluitte zijnenopzichteuitsluitdooropzegging
TUCHTRECHTSPRAAK
ArtikelI
vande vereniging
zijnalleledenen andere
1. Aande tuchtrechtspraak
aangeslotenen
onderworpen
of nalatenin strijdmetde statuten,-2. ln hetalgemeen
zal strafbaar
zrjnhandelen
-------------vande organenvande vereniginS
reglementen
en/ofbesluiten
te --vergadering
nietaaneendoorde algemene
3. Voorzoverdezebevoegdheid
is
het
bestuur
is
opgedragen,
benoemen
commissie,
belastmetde tuchtrechtspraak
als bedoeldin lid2 vandit artikelde -----bevoegdom ingevalvan overtredingen
------volgendestraffenop te leggen:
a. berisping;
b. ernstigeberisping;
boete:
c. tuchtrechteliike
d. schorsing
vande in lid 3 ------en werkwijze
samenstelling,
bevoegdheden
4. De competentie,
kunnennaderwordengeregeldin -alsmedede procesgang
bedoeldecommissie,
-----vastte stellentuchlreglement.
vergadering
eenafzonderlijk
doorde algemene
totten hoogstede doorde --boetenkunnenwordenopgelegd
5. Tuchtrechtelijke
---------maxima.
algemene
vergadering
vastgestelde
kanwordenopgelegd
tot ten hoogstede doorde
6. Schorsing
van hetlidmaatschap
de periode,dat
vastgestelde
maximumperioden.
Gedurende
algemene
vergadering
de --------aanzijnverplichtingen
tegenover
is, blijfthetgehouden
een lid geschorst
geenandererechtendanzichte -en heefthettegenover
de vereniging
vereniging
beÍoepin te stellenen gratiete vezoeken.--verwerenin tuchlzaken,
worden
vergadering
uit hetlidmaatschap
kanalleendoorde algemene
7. Ontzetting
in
met
de
statuten,
reglementen
indieneenlid in eÍnstigemate strijd
uitgesproken,
handeltof de vêreniging
op onredeltjke
van organenvan de vereniging
of besluiten
wiizebenadeelt.
ten spoedigste
doormiddel
is besloten,
wordtde betrokkene
L Nadattot ontzetting
schrijven
van het besluit,metopgavevan Íedenenin kennisvaneenaangetekend
gesteld

als bijde
doorhetbestuurcasuquode tuchtcommissie
9. Zowelbijde behandeling
behandelingdoor de algemeneveÍgaderingkan de betrokkene,indienhij al dan niet
op zijn vezoek persoonlijkwordtgehoord,zich door een raadsmandoen bijstaan.--

CONTRIBUTIE

Artikel í 0
---vaneen periodieke
tot hetbetalenaande vereniging
1. De ledenzijngehouden
---De leden
wordtvastgesteld.
vergadering
welkedoorde algemene
contributie,
betalen.
contÍibutie
die eenverschillende
wordeningedeeld,
kunnenin categorieèn
is in wat de contributieverplichting
wordtgeregeld
reglement
2. In hethuishoudelijk
nietsamenvalt
methetboekjaar.----van hetlidmaatschap
hetgevalde opzegging
gedeeltelijke
gehele
ontheffing
gevallen
of
in
bijzondere
3. Hetbestuuris bevoegd
verlenen.
te
tot hetbetalenvan contributie
vande verplichting
EINDELIDMAATSCHAP
Artikel11
eindigt:
I . Hetlidmaatschap
hetlid;
door
overlijden
van
a.
opzegging
doorhetlid;
b. doorschriftelijke
doorhetbestuurvan de veÍeniging
opzegging
c. doorschriftelijke
in artikel9 lid 7.
het bepaalde
overeenkomstig
d. doorontzetting
wanneereen lid heeft-----kangeschieden
2. Opzegging
namensde vereniging
te voldoenof wanneerhijzijn voorhetlidmaatschap
aande vereisten
opgehouden
----jegensde vereniging
nietnakomtof wanneervande vereniging
verplichtingen
-------te latenvoortduren.
nietgevergdkanwordenhetlidmaatschap
redelijkerwijze
kan ----doorhetlid of namensde vereniging
van hetlidmaatschap
3. Opzegging
tijdstipen met
vastgesteld
reglement
tegeneenbij huishoudelijk
slechtsgeschieden
maand.
één
van
tenminste
van
een
opzeggingstermijn
inachtneming
eindigendoethet lidmaatschap
in strijdmethetin lid 3 bepaalde
4. Eenopzegging
wasopgezegd.
tijdstip,volgendeop de datum,waartegen
op hetvroegsttoegelaten
binneneen ------als bedoeldin artikel8 lid4 dientte geschieden
5. Eenopzegging
maand,nadathetbedoeldebesluitaanhetlid is bekendgewordenof is -------medegedeeld.

doorhetlidmetonmiddellijke
kanopzegging
van hetin lid 3 bepaalde
6. In afwijking
nadat
hem
eenbesluittot omzettinggeschieden
maand
binnenéén
ingangvoorts
of eenbesluittotfusieis medegedeeld
in eenandererechtsvorm
vande vereniging
met ---doorde vereniging
van hetin lid 3 bepaaldekanopzegging
7. In afwijking
niet -vande vereniging
ingangplaatshebben,indienredelÍkerwijze
onmiddealijke
langerte latenvoortduren
gevergdkanwordenhetlidmaatschap
geachtnoglid wordt
eenlid,dat heeftopgezegd,
ingeval
van
overlijden
ó. eehalve
ten opzichteverplichtingen
te zijn,zolanghetnietheeftvoldaanaanzijngeldelijke
is nietwaarbijhetlid betrokken
of zolangenigeaangelegenheid,
vande vereniging
strafdaarinbegrepen.---vaneenopgelegde
de tenuitvoerlegging
is afgewikkeld,
geenrechtenuitoefenen.
dezeperiodekande betrokkene
Gedurende
BESTUUR
Artikel í 2
leden,die vijfmeerderjarige
bestaatuittenminste
1. Hetbestuurvande vereniging
een
vergadering
wordengekozenuitde leden,te weten: ----------doorde algemene
tweeandere
en tenminste
een penningmeester
voozitter,eensecretaris,
kunnenookin één -en penningmeester
Defunctiesvansecretaris
bestuursleden.
drieanderebestuursleden
handverenigdzijn,in welkgevalin hetbestuurtenminste
doorde algemene------wordt
vastgesteld
aantal
bestuursleden
zittinghebben.Het
terwijlde voozitterin functiewordtgekozen.Hetbestuurverdeeltde vergadering,
aande leden.-overigefunctiesen doethiervanmededeling
alsmedeeendoorhetbestuur
en de penningmeester,
2. De voozitter,de secretaris
en
uitzijnmiddenaante wijzenlid,indiende functiesvan secÍetaris
bestuur.-------------penningmeester
in éénhandverenigdzijn,vormenhetdagelijks
kante allen
tijd is benoemd,
ookwanneerhetvooreen bepaalde
3. Elkbestuurslid,
geschorst.
Een ---of
worden
ontslagen
tijdedoorhetorgaandat hembenoemde

schorsing,
die nietbinnendriemaandengevolgdwordtdooreenbesluittot ontslag,
eindigtdoorhetverloopvandietermijn.
4. De bestuursleden
wordengekozenvoorde tijdvandÍiejaaronverminderd
het-verderin dit lid bepaalde.
JaarlÍkstredenéénof meervandezebestuursleden
af in
de algemene
vergadering,
waarinhetbestuurrekening
en verantwoording
doetover
hetafgelopen
boekjaar,
volgenseendoorhetbestuurop te makenrooster,ookal is
de termijnvandriejaar nognietdanwel reedseerderin dat boekjaar
verstreken.
De
aftredende
zUn,behoudens
hetin lid 7 bepaalde,
terstondherkiesbaar;
wie in een -tussentijdsevacaturewordtbenoemd,neemtop het roosterde plaatsvan zijn ---voorganger
in.--------------5. Tot éénweekvoorde algemene
vergadering
kunnendoorhetbestuurof
tenminste
tienseniorleden
kandidaten
wordengesteldvoorte vervullen
vacatures.Doorde algemene
vergadering
zelfkunnenkandidaten
wordengesteldbijeen --genomen
besluit
meteenmeerderheid
vantenminste
twee/derde
vande geldig---------uitgebrachte
stemmen.
6. Hetbestuurslidmaatschap
eindigt:
a. dooroverlijden
of bedanken;
b. doorverliesvande hoedanigheid
vanlidvande vereniging.
7. lederbestuurslid
----is tegenover
gehouden
de vereniging
tot eenbehoorlijke
vervulling
van de hemopgedragen
taak.Indienheteenaangelegenheid
betreft,die
tot de werkkringvantweeof meerbestuursleden
behoort,is iedervan hen hoofdelijk
aansprakelijk
tegenover
de vereniging,
tenzijhij bewijst,datde tekortkoming
niet-aan hemte wijtenis en dat hij niet nalatigis geweestin het treffenvan maatregelen
om de gevolgendaarvanaf te wenden.
BESTUURSTAAK
Artikel í 3
í . Behoudens
de beperkingen
volgensde statutenis hetbestuurbelastmethet --besturen
vande vereniging
terwijlhetdagelijks
bestuurbelastis metde behandeling
van allelopendeen spoedeisende
zaken.
2. Indienhetaantalbestuursleden
benedenvijf is gedaaldof hetaantalledenvan ----hetdagelijks
bestuurbenedendrie,blijvenzowelhet bestuurals hetdagelijks
bestuurbevoegd,
dochis hetbestuurverplicht
zo spoedigmogelUk
eenalgemene-vergadering
bijeente roepenter voozieningin de vacatures.
Hetbestuuris -----bevoegdonderzijnverantwoordelijkheid
bepaalde
onderdelen
vanzijntaakte doen
uitvoeren
doorcommissies,
waarvande ledendoorhetbestuurwordenbenoemden
te allentijdekunnenwordenontslagen.
Hetbepaaldein artikel12 lid4 is daarbijvan
overeenkomstige
toepassing.
Onderde doorhetbestuurin te stellencommissies
zijnnietbegrepen:
a. de financiële
commissie:
---b. de tuchtcommissie:
c. de commissie
van beroeo
welkedoorde algemene
vergadering
wordengekozen,indientot instelling
daarvan
doorde algemene
vergadering
wordtbesloten.
VERGADERINGEN
VAN BESTUUREN DAGELIJKSBESTUUR
Artikel í4
1. fenzl hetbestuurcasuquo hetdagelijks
bestuurandersbepaaltvergadert
het-betreffendebestuurwanneerde voorzitterof de secretariszulksverzoeken
2. Hetbestuuren hetdagelijks
bestuurkunnenookbuitenvergadering
besluiten--nemen,mitsdit schriftelijk
--of peremailgeschiedt,
alleledenvan hetbetreffende
bestuurin hette nemenbesluitzijngekenden geenhunnerzichtegendezewijze van besluitvorming
vezet.
3. Allebesluiten,
welkein vergadering
wordengenomen,
kunnenslechtsworden--genomenmetde volstrekte
meerderheid
van de uitgebrachte
geldigestemmen,
mits

meerderheid
vande in functiezijnde-in de betreffende
vergadering
de volstrekte
is,terwijlde besluiten
bedoeldin lid2 slechtskunnenworden-------ledenaanwezig
genomenmetde volstrekte
meerderheid
van de stemmen,diedoorallefungerende
ongeachtof dezestemmenallezijn--bestuursleden
kunnenwordenuitgebracht,
uitgebracht.
4. Blancostemmenwordennietals uitgebrachte
stemmengeteld.
gestemd,tenzijde voozitter-en mondeling
5. Overelkvoorstelwordtafzonderlijk
eenanderewijzevanstemmenbepaaltof -zondertegenspraak
uitde vergadering
toelaat.---------wordendoorde secretaris
notulen----in elkevergadering
6. Van hetverhandelde
worden
gehouden,
van
het
betreffende
bestuur
in
vergadering
die de eerstvolgende
vastgesteld.
zijn neemtde besluiten,
welkeop de wijzeals in lid2 omschreven
7. De secretaris
van hetbetreffende
bestuurop en doet --tot standgekomenin hetnotulenregister
van hetbetreffende
bestuurmededeling.
vergadering
daarvanin de eerstvolgende
VERTEGENWOORDIGING
Artikel í 5
zijnbevoegd
doorhet bestuur.Daarnaast
1. De vereniging
wordtvertegenwoordigd
te vertegenwoordigen:
de vereniging
- de voozittertezamenmetde secretaris,
mitsdezeniettevensde penningmeester
IS:

- de voozittertezamenmetéénderoverigebestuursleden,
nietzijndede -------penningmeester
of de secretaris-penningmeester;
zijn,in éénpersoonverenigd
en penningmeester
indiende functiesvansecretaris
hetderdelidvan hetdagelijks
bestuuÍte samenmetéénderoverigebestuursleden,
nietzijndede secretaris-penningmeester.
diegeen ---2. Aande penningmeester
casuquode secretaris-penningmeester,
heeft,wordtschriftelijkvolmacht----statutairevertegenwoordigrngsbevoegdheid
en de --overde kasgelden
verleendtot hetinnenvangeldenen tot hetbeschikken
-beperkingen
aanwelkebevoegdheid
vande vereniging,
bank-en girorekeningen
de wet,dooren overeenkomstig
kunnenwordengesteld,welke,mitsgepubliceerd
aanderdenkunnenwordentegengeworpen.
goedkeuring
vande algemene--------------3. Hetbestuuris, mitsmetvoorafgaande
---tot hetverkrijgen,
bevoegdtot hetaangaanvan overeenkomsten
vergadering,
hetaangaanvanovereenkomsten,
of bezwaren
van registergoederen,
vervreemden
verbindt,
zich --medeschuldenaar
zichals borgof hoofdelijk
waarbijde vereniging
vooreenschuldvaneen --vooreenderdesterkmaaktof zichtot zekerheidstelling
goedkeuring
doorde algemene
dater voorafgaande
derdeverbindt.De voorwaarde
worden
door
de
vereniging
kanslechts
vergadering
moetwordenverleend,
In9eroepen.

volmachtdezestatutenhetzijkrachtens
4. Bestuursleden,
aanwie hetzijkrachtens
nietuit,
is toegekend,
oefenendezebevoegdheid
vertegenwoordigingsbevoegdheid
bestuur,de algemene
dannadattevoreneenbesluitdoorhetbestuuÍ,hetdagelijks
waarb[is genomen,
vergadering
of eniganderbevoegdorgaanvande vereniging
-ontbreken
is
besloten.
Het
rechtshandeling(en)
tot hetaangaanvan de betrokken
vaneendergelijk
besluitkanaanderdennietwordentegengeworpen.
ENVERANTWOORDING
REKENING
AÉikel16
zodanig-vande vereniging
vande vermogenstoestand
1. Hetbestuuris verplicht
--te houden,dat daaruitte allentijdehaarrechtenen verplichtingen
aantekening
kunnenwordengekend.
verlenging
van dezetermijndoorde algemene--2. Hetbestuurbrengt-behoudens
-binnen
viermaandenna afloopvan hetboekjaarop eenalgemene---vergadering
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vergadering
zijnjaarversrag
uit overde gangvanzakenin de vereniging
en overhet
beleid.
Het
legt
de
balans
en
de
siaat
van
baten
en
tasten
met een _________
9ey99l9e
toelichting
ter goedkeuring
aande vergadering
over.Dezestukkenworden________-__
ondertekenddoorde bestuurders;
ontbreektd! ondertekenrng
van een of meer -____
bestuurders
danwordtdaarvanonderopgavevan redenenmlldinggemaakt.Na __
verloopvande termijnkaniederlidvande gezamenlijke
bestuurdelJin
rechte____
vorderendat zij dezeverplichtingnakomenl-___-________________-___
3. De algemene
vergadering
beÁoemt
uitde meerderjarige
____
ledeneenfinanciële
commissie,
bestaande
uittenminste
tweepersonen,
personen
welÈe
geendeel ___
mogenuitmaken
van hetbestuur.
4. De ledenvan de kascommissie
wordengekozenvoorde duurvantweejaar, _-_
onverminderd
hetverderin dit ridbepaarde.
Jaarrijks
tredenéénof meerreáenaf -volgenseendoorde kascommissie
op te stellenÍoosteren wel in de in het ______
beheffende
boekjaar
te houdenalgemene
vergadering,
waarinhetbestuurzijn ___
uitbrengt
en rekening
Jaarverslag
en verantwoórding
dóet,ookar is de termijÁvan tweejaar nog niet of reedseerderin dat boekjaarvérstreken.De aftredendézijn -aansluitend
slechtséénmaalherkiesbaap.
____-___________-_
5. De kascommissie
ondezoektde rekening
en verantwoording
van hetbestuuren
brengtaande.algemene
vergadering
verslagvan haarbevindiÀgen
uit.
6. De opdrachtaande kascommissié
kante allentijdedoorde àgemene___________-_
vergadering
wordenherroepen,
dochslechtsdoorde verkiezing
vaneenandere_-__
commtssie.

7. Hetbestuuris verplicht
aande kascommissie
alledoordezegewenste
inlichtingen
te verschaffen,
desgewenst
de kasen de waardenté tonenen inzage-vande boekenen bescheiden
vande vereniging
te geven.
8- Goedkeuring
doorde argemene
vergadering
ian óe rekenrng
en verantwoorcting
strek hetbestuurtot decharge
voorarÈ handèringen,
voorzovèrdie uitde rekeniÀg
en verantwoording
blijken.
9. Hetbestuuris verpricht
de bescheiden
arsbedoerd
in de reden1
i. , 2 en s zeven-jaar langte bewaren.
ALGEMENE
VERGADERING
AÉikelí7
1. Jaarlijks
zal uiterruk
viermaandenna afroopvanhet boekjaar
eenargemene-----vergaderingwordengehouden.----------------2. De agendavan de in lid 1 bedoeldevergaderingbevattenmtnste:

a. vaststelling
van de notulenvande vorigealgemene
vergadering;
b. vaststelling
van hetjaarverslag
vandelecrètaris;
c
en vaststelling
vande rekening
en verantwoording
overhet
_behandeling
afgelopen boekjaar;

d. vaststelling
vandejaarlijkse
contributie;
e. vaststelling
van de begroting
voorhetlopendeboekjaar;
T.voorztentng
In vacatures.
3. Naastde in lid I bedoelde
algemene
vergadering
wordenalgemene
vergaderingen
gehouden,
wanneerditdoorhetbesluurnodigwordtgeacht,teruijl_
het bestuurverplichtis op eentermijnvanvierwekeneenallemene-v"rg"á"iing
___
bijeente roepen,wanneereenzodanigaantarreden,dat bevbegdis omiienpróent
vande stemmenvanalleledenuitte brengen,
dit schriftelijk
aanhetbestuur-___-_
verzoektonderopgavevan de te behandelen
punten.
4. Hetbestuuris verplicht
binnenveertiendagenaanhetin lid3 bedoelde
verzoekgevolgte geven,bUgebrekewaarvande vezoekerszelftot de bijeenroeping
vande
atgemene
vergadering
kunnenovergaan
en in hetvoorzitterschap
en het________
secretariaat
vandievergadering
kunnenvoozien. _-______-____-______-

5. De algemene
vergadering
wordtgehoudenin de gemeente,
waarbinnen
de --------vereniging
haarzetelheeften wordtdoorof namenshetbestuurschriftelijk
bijeengeroepen
doortoezending
vaneen oproep,welkede doorhetbestuur--------vastgestelde
agendabevat,aande leden,zulksmetinachtneming
vaneen
oproepingstermUn
vantenminste
veertiendagen,de dagvan de verzending
vande
oproepen de dagvande vergadering
nietmeegerekend.
gevallen,
6. In spoedeisende
zulkster beoordeling
vanhet bestuur,kande termijnvanveertiendagen,genoemdin lid 5, wordenverkorttot zevendagen.--------7. Ingevalde bueenroeping
vaneen algemene
plaatsheeftdoorde in vergadering
lid 4 bedoeldeverzoekers,heeftdezebijeenroeping
plaatsdoorplaatsingvan een -oproepin hetverenigingsblad
of op de websitevande vereniging
metvermeldingpuntenof indiengeenverenigingsblad
vande te behandelen
of websitewordt ---uitgegeven
of plaatsing
vande oproepdaarinomwelkeredenookbinneneen ------redelijke
termijnnietmogelijkblijkt,doorplaatsing
vande oproepin tenminste
één in
de gemeente,
waarbinnen
de vereniging
haarzetelheeft,veelgelezen
dagbladmet
vermelding
punten,danwel,indiende agendavoorde leden
van de te behandelen
plaatster inzagewordtgelegd,de vermelding
op eendaartoegeschikte
daarvan.-SAMENSTELLING
ALGEMENE
VERGADERING
Artikêl í 8
1. Toegangtot de algemene
vergadering
hebbenalleleden,voorzoverzij nietten tijdevande vergadering
als lidzijngeschorst.
2. In afwijking
van hetin lid 1 bepaalde
heefteengeschorst
lidtoegangtot de ---vergadering
waarinhetbesluittot schorsingwordtbehandelden is bevoegd------daaroverhet woordte voeren
3. De voozitterkanaananderepersonen
dande ledenvan de vereniging
toegang----tot de vergadering
verlenen.
BESLUITVORMING
ALGEMENE
VERGADERING
Artikel í 9
1. Alleleden,dietentijdevande vergadering
nietgeschorst
zijn,hebbenstemrecht
en wel iederjuniorlidéénstemen iederseniorlid
vijfstemmen.
2. lederstemgerechtigd
lid is bevoegdzUnstemte doenuitbrengen
dooreen -------gemachtigd
daartoeschrifteluk
anderstemgerechtigd
lid,dat echterin totaalniet -meerdande stemmenvantweeleden,zijneigenstem(men)
inbegrepen,
kan ------uitbrengen.
Doorwettelijke
vertegenwoordigers
kanalszodanigniethetstemrechtwordenuitgeoefend
genomenmet ---3. Tenzijin dezestatutenandersis bepaaldwordenallebesluiten
geldigestemmen.
volstrekte
meerderheid
vande uitgebrachte
4. Blancostemmenwordennietals uitgebrachte
stemmengeteld.Als ongeldige-stemmenwordenin iedergevalaangemêrkt
uitgebrachte
stembiljetten,
die naarhet
oordeelvande voozitter:
ondertekend
ziin:
b . onleesbaar
ziin:
c êên pêrsoonnietduidelijkaanwijzen;
d de naam bevatten
gesteldis;
van eenpersoon,
die nietkandidaat

plaatsmeerdanéén naamvermelden;
e. vooriedereverkiesbare
---f. meerbevatten
daneenduidelijke
aanwijzing
vande persoon,
die is bedoeld.
5. Allestemmingen
overzakengeschieden
mondeling,
dieoverpersonen
schriftelijk
doormiddelvangeslotenongetekende
briefles,
éénen andertenzijde voozitter---zondertegenspraak
uitde vergadering
eenanderewijzevanstemmenbepaaltof -toelaat.
6. Stakende stemmenovereenvoorstel,
dat nietde verkiezing
van personen------betreft,dan is het voorstelveMorpen.

7. Verkrijgtbijverkiezing
van personen,
hetzijuiteen bindende
voordracht
hetzijbij
eenvrijeverkiezing,
niemandbijde eerstestemming
de volstrekte
meerderheid
der
geldigestemmen,
quo
uitgebrachte
danwordteentweedestemming
casu
tweedegehouden;
vrijestemming
verkrijgt
ookdan niemandde volstrekte
meerderheid
der
plaatstussende tweepersonen,
uitgebrachte
stemmen,
danvindteen hêrstemming
diede hoogstestemmencijfers
hebbenbehaaldof tussende persoon,
die het ---hoogstestemmencijfer
heeftbehaalden degene,die hetop één na hoogste------stemmencijfer
heeftbehaald.ls op meerdantweepersonen
hethoogste
stemmenaantal
uitgebracht
of is op tweeof meerpersonenhetéénna hoogste---stemmencijfer
plaatsom -uitgebracht,
danvindttussenheneentussenstemming
vastte stellenwie in de herstemming
komen.Stakenbijde tussenstemming
of bij de
herstemming
de stemmen,
danbeslisthetlot.-----8. Eenin de algemene
vergadering
doorde voorzitter
uitgesproken
oordeelomtrent
geldtvoorde inhoudvaneen
de uitslagvaneenstemming,
is beslissend.
Hetzelfde
genomenbesluit,voorzovergestemdwerdovereennietschriftelijk
vastgelegd--voorstel.
--9. Wordtechteronmiddelluk
na hetuitspreken
van hetin hetvorigelid bedoelde
oordeeldejuistheiddaarvanbetwist,danwordtzonodighette nemenbesluit---schriftel|k
vastgelegd
en vindteen nieuwestemmingplaats,wanneerde
meerderheid
van de vergadering
of, indiende oorspronkelUke
stemmingniet ----geschiedde,
hoofdelijk
of schriftelijk
éénstemgerechtigde
aanwezige
ditverlangt.--Doordezenieuwestemming
vervallen
de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke
stemming
10.Vanhetverhandelde
in elkealgemene
vergadering
of
wordendoorde secretaris
dooreendoordezeaangewezen
notulistnotulengehouden.
BEVOEGDHEDEN
ALGEMENE
VERGADERING
AÉikel20
1. Aande algemene
vergadering
komenin de vereniging
allebevoegdheden
toe, --die nietdoorde wet of de statutenaaneenanderorgaanvande vereniging
zijn --opgedragen.
2. De algemene
vergadering
instellen
en -kan personen
aanwijzen
en commissies
personen
zijn ---aan henbeslissingsbevoegdheid
toekennen.
Deze
en commissies
organenals bedoeldin artikel5. De werkwijze
en organisatie
alsmedede takenen bevoegdheden
vandezeorganenwordenmetinachtneming
vanhet in deze ------zo nodignadergeregeldin hethuishoudelijk
reglement
of in ---statutenbepaalde
afzonderlijke
reglementen,
welkereglementen
wordenvastgesteld
doorde -----algemene
vergadering
mogennietin strijdzijnmetde wet,-3. De in hetvorigelid bedoeldereglementen
ookwaarhetbepalingen
betreft,die nietvandwingendrechtzijn,nochmetdeze --statuten
STATUTENWIJZIGING
Artikel21
1. De statutenkunnenslechtswordengewijzigd
dooreen besluitvande algemenevergadering,
waartoeis opgeroepen
metde mededeling,
dat in de te houden-----vergadering
eenvoorsteltot statutenwijziging
zalwordenbehandeld.
2. Zij, diede oproeping
vergadering,
waarineenvoorsteltot -----tot de algemene
statutenwijziging
zalwordenbehandeld,
hebbengedaan,moetentenminste
veertien
dagenvoorde algemene
vergadering
eenafschrift
van hetvoorstel,
waarinde ------plaats-voorgestelde
wijziging
woordelijk
is opgenomen,
op eendaartoegeschikte
--voorde ledenter inzageleggentot na afloopvan de dagwaaropde vergadering
gehouden.
wordt
3. Eenbesluittot statutenwijziging
kanslechtswordengenomen,meteen
meerderheid
vantenminste
twee/derde
dergeldiguitgebrachte
stemmenin een -----
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algemene
vergadering,
waarinzoveelledenaanwezig
zijn,dattenminste
de helft-van hetaantalstemmenvan alleledenkanwordenuitgebracht.
4. Indienin eenalgemene
vergadering,
in welkekrachtens
hetvorigelideen -------quorumvereistis,ditquorumnietaanwezig
is,wordteentweedevergadering
bijeengeroepen,
te houdennieteerderdantweewekenen nietlaterdanvierweken
na de eerstevergadering.Dezetweedevergaderingis bevoegdhet besluittot ---statutenwijziging
te nemen,mitsmeteenmeerderheid
vantenminste
tweeiderde-gedeelteder uitgebrachte
geldigestemmen,
ongeachthetaantalstemmen,
datter vergadering
kanwordenuitgebracht.
5. Eenwijzigingin de statutenbehoeftde goedkeuring
vande KNZB,zolangde --vereniging
lidvande KNZBis.
6. Eenwijziging
vande statulentreedtnietin werkingdannadathiervaneen --------notariële
akteis opgemaakt.
lederbestuurslid
is afzonderhjk
tot hetdoenverlijdenvan dezeakte bevoegd
ONTBINDING
ENVEREFFENING
Aftlkel22
---1. Behoudens
hetbepaalde
in de artikelen15,17en 19 van Boek2, Burgerlijk
Wetboekwordtde vereniging
ontbonden
dooreendaartoestÍekkend
besluitvande
algemene
vergadering,
waaÍtoeis opgeroepen
metde mededeling,
dat in de te --houdenvergadering
eenvoorsteltot ontbinding
zalwordenbehandeld.
2. Hetbepaaldein artikel21 leden2,3 en 4 is van overeenkomstige
toepassing.----3. Indienbij het besluittot ontbinding
geenanderevereffenaars
zijnaangewezen
--geschiedt
de vereffening
doorhetbestuurmetinachtneming
vande bepalingen
daaromtrent
in Boek2 van hetBurgerlijk
Wetboek.--4. Hetbatigsaldona vereffening
wordtaangewend
vooréénof meerdoorde -------algemene
vergadering,
welketot de ontbinding
besluit,metvolstrekte
meerderheid
-------geldigestemmenaante wijzendoelenmethetzwemmenin
der uitgebrachte
verbandstaande.
5. Na de ontbinding
blijftde vereniging
voortbestaan,
voorzoverdittot vereffening
van haarvermogennodigis. Gedurende
de vereffening
blijvende statutenen -------reglementen
voorzovermogelijkvan kracht.In stukkenen aankondigingen,
dievan
vereniging
de
uitgaan,moetendanaanhaaÍnaamwordentoegevoegd
de woorden
"in liquidatie"

SLOTBEPALING
Artikel23
In alle gevallen,waarinde wet, de statutenof de reglementenvan de verenigingniet
voorzien,beslisthet bestuur.

INWERKINGTREDING
AÉikel24
Dezestatutentredenin werkingop de eerstedagvolgendeop de dag,waaropvan----------dezegewijzigdestatuteneen notariële
akteis opgemaakt.
GOEDKEURING
KNZB
Dezestatutenzijngeheeleensluidend
methetaandezeaktegehechteontwerp---daarvan,
waaropde goedkeuring
vande KNZBis verkregen
blijkenseenop dat --gestelde
ontwerp
verklaring.
SLOTBEPALING
personen
Tenslotte
verklaarden
de verschenen
dattot eerstebestuursleden
ziin ---benoemd.
'1. de comparantsub 1, genoemde
heer MAXIMILIANUSHUBERTUSJOSEPH --MARIF CIJRFS,als voozitteri

2. de comparant
sub2, genoemde
heerRONALDPAULUSDU BUF,alsvice-----voorzitter;
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3. mevrouw
geborente Raalteop veertien
september
negentienhonderd
drieen vijftig,wonendede Maten60 te 810í GD
Raalte,en gehuwd,als secretans;
4 . de heerHERMAN
MARTTNUS
RUTGERS,
geborente Wijheop zeven
november
negentienhonderd
vijfen zestig,wonendeStob'benbroekerweg
2 te _
8101 NT Raalte,en gehuwd,alè penningmeester;-____-___________-_______--_-__-_-_:_
mevrouw
geborente Raalteop
eenseptember
negentienhonderd
zevenen zestig,wonJnOe
hetWoold6í te _
8í01 XN Raalte,nietgehuwd/geen
geregistreerd-paÉner,
____
als bestuurslid;
o . mevrouw
HERMINA
GEERITDINA
MLDERINK,geborente Vriezenveen
op __
zes twintigjuli negentienhonderd
een
en
zeventig,
wonende
Torenvalk
4b
te
-en
8103GK Raalte,en gehuwd,als bestuurslid;
7.
geborente Deventer
op negentien
julí negentienhonderd
vieren tachtig,wonendeArendshorst
85 te 810áRK ___
Raalte,nietgehuwd/geen
geregistreerd
paÉner,als bestuurslid:
8 . mevrouwMARIA.THEODOM
DROST,geborente Hellendoorn
op achttien__
negentienhonderd
Januari
vijfen tachtig,wonendeSlettenhaarsweide
65 te __o

7442CRry'rygrq nietgehuwd/geen
geregistreerd
partner,
alsbestuurslid;
en_
mevrouw

geborente Elstop twee
maartnegentienhonderd
drieen veertig,wonendeRietzánger
14te gí03 EN
Raalte,nietgehuwd/geen
geregistreerà
partner,als bestuurslid.
Slot
waarvanakteis verreden
te Heino,gemeenteRaarte,op de datumarsin het hoofdvandezeaktevermeld.
De verschenen
personen
zijnmij,notaris,bekend.
De zakelijkeinhoudvande akteis doormii,notaris,aande verscnenen
personen-opgegeven
en toegelicht.
De verschenen
personenhebbenverklaard
vande inhoud
van dezeaktete hebbenkennisgenomen
en op volledige
voorlezing
daarvangeenprijste stellen.
Vervolgens
is dezeaktena beperkte
voorlezing
onmiddellijk
doorde verschenen_-_
personen
en mij,notaris,ondertekend.
(Volgtondertekening)

VOORAFSCHRIFT:

