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VASTLEGGING STATUTEN VAN EEN VERENIGING

Vandaag, negen mei tweeduizend acht, verschenen voor mij, mr. Lucas
Johannes Maria Janssens, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als
waarnemer van mr. Maurice Pierre Martin Willems, notaris te
Valkenswaard:
1. de heer Willibrordus Godefridus Wilhelmus Maria van Montfort,
wonende te 5571 AL Bergeijk, Eikendreef 6, geboren te Bergeyk op
vijfentwintig augustus negentienhonderdachtenveertig, gehuwd;
2. de heer Gerardus Johannes Arnoldus Maria Verhoeven, wonende te
5554 GV Valkenswaard, Stakenborgakker 22, geboren te Bergeyk op
zeventien november negentienhonderd eenenzeventig, paspoort nummer
NG7974499, afgegeven te Valkenswaard op twaalf juli tweeduizend
vier, gehuwd;
3. de heer Johannes Jacobus Joseph Gerardus Ooms, wonende te 5552
RA Valkenswaard, Sleedoornlaan 6, geboren te Valkenswaard op een
september negentienhonderd tweeënvijftig, paspoort nummer
NE3317049, afgegeven te Valkenswaard op eenentwintig mei
tweeduizend drie, gehuwd;
4. de heer Johannes Martinus Heijnemans, wonende te 5551 XC
Valkenswaard, Munthof 16, geboren te Veldhoven op vier november
negentienhonderd vijfenvijftig, paspoort nummer NMBCBCC98,
afgegeven te Valkenswaard op elf december tweeduizend zes, gehuwd.
INLEIDING
De comparanten verklaarden dat zij bestuurders zijn van de vereniging
“Sportraad Valkenswaard” met zetel te Valkenswaard.
De vereniging is opgericht op zesentwintig februari tweeduizend acht. De
statuten zijn nog niet opgenomen in een notariële akte. Bij besluit van de
algemene ledenvergadering van de vereniging van zesentwintig februari
tweeduizend acht is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen
in een notariële akte. Een uittreksel uit de notulen van die vergadering wordt
aan deze akte gehecht. De comparanten verklaarden ter uitvoering van
genoemd besluit dat de statuten zijn vastgesteld zoals hierna omschreven.
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging is genaamd: "Sportraad Valkenswaard".
Zij heeft haar zetel in de gemeente Valkenswaard.
Duur, boekjaar
Artikel 2.
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
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2.

Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van een januari tot en met
eenendertig december.
Doel
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel:
1. Het bevorderen van de sport in al haar verschijningsvormen en het
bevorderen van een doelmatig sportbeleid in de gemeente
Valkenswaard.
2. De behartiging van de belangen van de leden op sportgebied, in de
ruimste zin van het woord.
Middelen
Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:
a. het bevorderen van overleg en samenwerking tussen personen en
organisaties die op het gebied van de sport in de gemeente
Valkenswaard werkzaam zijn;
b. overleg met en advisering aan de overheid op het gebied van het
sportbeleid en de uitvoering daarvan;
c. het stimuleren van uitbreiding en verbetering van de faciliteiten ten
behoeve van de sportbeoefening;
d. andere wettige middelen die het doel kunnen helpen bereiken.
Lidmaatschap
Artikel 5.
1. Leden kunnen zijn de volledig rechtsbevoegdheid bezittende
ingeschreven sportverenigingen kantoorhoudende in de gemeente
Valkenswaard, die natuurlijke personen als lid hebben.
2. Met deze verenigingen worden in deze statuten gelijkgesteld afdelingen
van volledige rechtsbevoegdheid bezittende omniverenigingen
kantoorhoudende in de gemeente Valkenswaard.
3. Leden kunnen voorts zijn nader door de algemene vergadering te
bepalen sportgerelateerde stichtingen, verenigingen of organisaties.
Artikel 6.
1. Aanmelding voor het lidmaatschap geschiedt middels een schriftelijk
bij de secretaris van het bestuur in te dienen verzoek.
Het verzoek moet zijn ondertekend door de voorzitter en secretaris van
het betrokken kandidaat-lid.
2. Het bestuur kan het kandidaat-lid voorlopig toelaten, tot op de
eerstvolgende algemene vergadering over het lidmaatschap wordt
beslist.
Einde lidmaatschap
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. wanneer het lid heeft opgehouden te bestaan;
b. door opzegging door het lid;
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c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het
bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste
vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid
bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een
wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het
einde van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn
aangemaand op een november niet volledig aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
voldaan;
- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die
op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden
gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het
lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het
lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van
de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig
mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het
betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. De
Algemene ledenvergadering beslist met volstrekte meerderheid van
stemmen.

4

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst. Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het
bestuur anders beslist.
Geldmiddelen
Artikel 8.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies;
b. schenkingen, legaten en erfstellingen;
c. donaties;
d. subsidies;
e. alle andere baten en inkomsten.
2. De contributies worden jaarlijks op de algemene vergadering
vastgesteld.
3. Baten onder voorwaarden of last mogen door het bestuur slechts worden
aanvaard onder voorbehoud van goedkeuring door de algemene
vergadering. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
Artikel 9.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
niettemin de contributie voor het gehele kalenderjaar verschuldigd.
Algemene vergaderingen
Artikel 10.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere
organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een
algemene vergadering (jaarvergadering) worden gehouden.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of
de statuten verplicht is.
4. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur,
met inachtneming van een termijn van ten minste vier weken.
De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden
schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de
agenda.
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig
aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte
van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door
oproeping overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het
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plaatsen van een advertentie in ten minste één ter plaatse waar de
vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
Toegang tot- en besluitvorming van de algemene vergadering
Artikel 11.
1. Aangesloten leden hebben het recht twee personen, die
vertegenwoordigingsbevoegd zijn, af te vaardigen naar de algemene
vergadering. Leden die instellingen vertegenwoordigen met een ledental
tot honderd leden zijn bevoegd één stem uit te brengen.
Leden die instellingen vertegenwoordigen met een ledental van honderd
en meer zijn bevoegd twee stemmen uit te brengen. Leden die
instellingen zonder leden vertegenwoordigen zijn bevoegd één stem uit
te brengen.
2. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan zijn eigen
stem(men) en de stem(men) van één gemachtigde kan uitbrengen.
3. 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
notulenregister, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene vergadering.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.
Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel- casu quo met instemming van de voorzitter.
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voorzover de statuten
niet anders bepalen, beslist bij volstrekte meerderheid van de geldig
uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het
voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand
de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen heeft
verkregen, vindt herstemming plaats over de personen die de meeste of
zo nodig de meeste en op één na de meeste stemmen op zich hebben
verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien
bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot. Blanco – en niet
juist uitgebrachte - stemmen tellen niet mee
7. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een
besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet
schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het
genomen besluit eveneens beslissend.
b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de
juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit
schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats,
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
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ten minste één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
8. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het
bestuur van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan
voorziet de vergadering daarin zelf.
9. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen worden door de
secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notulen
gemaakt.
De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en dienen na
ondertekening door de voorzitter en de secretaris door de eerstvolgende
algemene vergadering te worden vastgesteld.
Bestuur
Artikel 12.
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal zeven meerderjarige
natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden wordt door de algemene
vergadering vastgesteld.
2. Het bestuur wordt benoemd door de algemene vergadering, zulks op
voordracht van het bestuur.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen door de algemene vergadering.
De vice-voorzitter treedt bij ontstentenis van de voorzitter in alle
rechten en plichten van de voorzitter. Bij langdurige ontstentenis neemt
de vice-voorzitter de functie van voorzitter waar zolang dat nodig is,
alvorens door het bestuur nadere voorziening is getroffen. Bij
ontstentenis van de vice-voorzitter wordt door het bestuur een
bijzondere voorziening getroffen.
4. Voor elke te vervullen bestuursplaats kunnen, op voordracht van een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van tien
stemmen, tegenkandidaten worden gesteld.
5. a. De leden van het bestuur dienen lid te zijn van één van de in artikel
5 genoemde leden.
b. Bestuursleden kunnen ook op grond van deskundigheid worden
benoemd.
6. leder bestuurslid heeft één stem in de bestuursvergadering.
Eventuele adviseurs hebben geen stemrecht.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- door overlijden;
- door schriftelijke opzegging door- of namens het bestuurslid;
Voor de in lid 5 sub a van dit artikel bedoelde bestuurders eindigt het
bestuurslidmaatschap tevens indien zij niet meer voldoen aan de
vereisten als bedoeld in lid 5.
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Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
ontslagen of geschorst. Voor een besluit daartoe is een meerderheid
vereist van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
Een schorsing welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een
besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
9. Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens
een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden.
Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreden
de plaats van zijn voorganger in.
10. Het bestuur benoemt uit haar midden een secretaris en penningmeester
en een vicevoorzitter. De in dit lid genoemde bestuursleden vormen
tezamen met de voorzitter het dagelijks bestuur.
Bestuurstaak/vertegenwoordiging
Artikel 13.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging
overeenkomstig de statuten en de vastgestelde reglementen, alsmede
met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van de
algemene vergadering.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 12 lid 1genoemde
minimum aantal daalt, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter
gehouden zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen,
waarin de voorziening in de open plaats of plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het
kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als een borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, onder
uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
Voor deze goedkeuring is een stemmenmeerderheid van ten minste
twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen vereist.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door- en tegen derden een
beroep worden gedaan.
4. De vereniging wordt in- en buiten rechte vertegenwoordigd door hetzij
het bestuur, hetzij de voorzitter tezamen met de secretaris, hetzij de
voorzitter tezamen met de penningmeester, hetzij de secretaris tezamen
met de penningmeester.
Rekening en verantwoording
Artikel 14.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens de bijzondere
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goedkeuring van de algemene vergadering tot verlenging van deze
termijn, met inachtneming van hetgeen daartoe wettelijk is bepaald, zijn
verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerd bestuur.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een financieel deskundige.
Het bestuur is verplicht de deskundige ten behoeve van zijn onderzoek
alle door hem gewenste inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst de
kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en
derde lid, tien jaar lang te bewaren.
Statutenwijziging
Artikel 15.
1. In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht
dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar 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 ten minste
veertien 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 algemene vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft ten minste twee/derde
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan
een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is
ieder bestuurslid bevoegd. In de periode gelegen tussen een besluit van
de algemene vergadering tot statutenwijziging en het verlijden van de
notariële akte, is het bestuur gebonden conform de voorgestelde
statutenwijziging te handelen.
Ontbinding
Artikel 16.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 15 is van
overeenkomstige toepassing.
2. Tenzij bij het besluit tot ontbinding vereffenaars worden aangewezen, is
het bestuur belast met de liquidatie, gedurende welke en waarvoor de
bepalingen van de wet en de statuten omtrent bestuurders van
overeenkomstige toepassing zijn op de vereffenaars.
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Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een deel naar
rato van de contributiebijdrage gedurende de vijf jaar die aan de
ontbinding vooraf gaan. Bij het besluit tot ontbinding kan echter door
de algemene vergadering ook een andere bestemming aan het batig
saldo worden gegeven.
Huishoudelijk reglement
Artikel 17.
1. De algemene vergadering kan, op voorstel van het bestuur, nadere
regelen treffen bij Huishoudelijk Reglement of bij andere Reglementen.
2. Het Huishoudelijk Reglement en de eventuele andere Reglementen
mogen niet in strijd zijn met de wet, ook voor zover dat om bepalingen
van regelend recht gaat, noch met deze statuten.
3. Wijzigingen in het huishoudelijk reglement en andere door de algemene
vergadering vastgestelde reglementen kunnen slechts worden
aangebracht bij besluit van een algemene vergadering genomen met een
meerderheid van ten minste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Slotbepaling
Artikel 18.
In alle gevallen waarin niet wordt voorzien door de wet, de statuten of
eventuele reglementen beslist het bestuur.
Ten slotte verklaren de comparanten dat voor de eerste maal zullen optreden
als bestuursleden:
1. de comparant sub 1 als voorzitter;
2. de comparant sub 2 als secretaris;
3. de heer Jacobus Franciscus Johannes Dielis, wonende te 5552 GJ
Valkenswaard, Vogelkersstraat 11, geboren te Valkenswaard op twee
april negentienhonderd zesenveertig, als penningmeester;
4. de comparant sub 3 als bestuurslid;
5. de comparant sub 4 als bestuurslid;
6. de heer Cornelus Josephus Gemma Smulders, wonende te 5551 ZG
Valkenswaard, De Winnen 4, geboren te Liempde op negentien
november negentienhonderd vijftig, gehuwd, als vice-voorzitter.
Slot akte
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en is daarop door
mij een toelichting gegeven.
De comparanten verklaarden van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Deze akte is verleden te Valkenswaard op de dag die in het hoofd van de
akte is vermeld. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend
door de comparanten en mij, notaris.

