27 oktober 2021

Ref:2021.001140.01/HB/sd

Notariskantoor Wille

ONTWERP

Deventerstraat 26
Postbus 10021
7301 GA Apeldoorn
1
AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
van: Vereniging Sportraad Apeldoorn
(versie: 27 oktober 2021)

Heden, #, verscheen voor mij, mr Haije Bonga, notaris te Apeldoorn:
#,
te dezen handende als bestuurslid van de hierna te vermelden vereniging.
INLEIDING TOT PARTIËLE STATUTENWIJZIGING VERENIGING
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vooraf:
De oprichting
A. dat op elf februari negentienhonderd éénennegentig is opgericht de vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging Sportraad Apeldoorn,
deze vereniging hierna ook te noemen: "de vereniging";
De statutaire zetel
B. dat de vereniging statutair is gevestigd te Apeldoorn;
Het adres
C. dat de vereniging thans kantoor houdt te 7336 AZ Apeldoorn, Laan van Westenenk 4;
Het KvK-nummer
D. dat de vereniging is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 40104271;
De statuten
E. dat de statuten van de vereniging laatstelijk en partieel zijn gewijzigd bij akte op
negenentwintig maart tweeduizend twaalf verleden voor mr C.H.A. Wille, destijds
notaris te Apeldoorn; en
dat de statuten van de vereniging sedertdien niet zijn gewijzigd;
Het besluit tot partiële statutenwijziging
F. dat de algemene (leden)vergadering van de vereniging in haar (tweede) vergadering
gehouden te Apeldoorn op #,
voor welke vergadering tijdig en met inachtneming van het ter zake verder
bepaalde in de wet en in de statuten van de vereniging was opgeroepen en in
welke vergadering - gelet op het bepaalde in artikel 15 van de statuten van de
vereniging - ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,
aangezien in de daarvoor te Apeldoorn op tweeëntwintig november tweeduizend
éénentwintig gehouden (eerste) vergadering niet ten minste tweede/derde van de
leden van de vereniging aanwezig casu quo vertegenwoordigd was met de statutair vereiste meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen heeft besloten om de statuten van de vereniging partieel te wijzigen
overeenkomstig de hierna volgende tekst;
De bevoegdheid van de verschenen persoon
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G. dat ieder bestuurslid van de vereniging op grond van het bepaalde in artikel 15, lid 3,
laatste volzin, van de statuten van de vereniging bevoegd is tot het (doen) verlijden van
de vereiste notariële akte van statutenwijziging;
De notulen
H. dat van bedoeld besluit van de algemene (leden)vergadering blijkt uit de notulen van
gemelde vergadering, van welke notulen, als annex-1, een - door de voorzitter en de
secretaris van de vereniging ondertekend - uittreksel aan deze akte is gehecht.
WIJZIGINGEN IN STATUTEN
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van
bedoeld besluit, met ingang van heden de navolgende wijzigingen aan te brengen in de
statuten van de vereniging:
Artikel 9 wordt geheel gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"BESTUUR
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een (bij voorkeur oneven) aantal van tenminste vijf
meerderjarige natuurlijke personen.
Tot leden van het bestuur kunnen ook meerderjarige natuurlijke personen worden
genoemd, die geen lid zijn van een gewoon lid van de vereniging of van een
buitengewoon lid van de vereniging.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit een
voordracht opgesteld door het bestuur.
Deze voordracht door het bestuur kan door een gezamenlijk verzoek van ten minste vijf
stemgerechtigde leden van de vereniging worden uitgebreid met namen van
kandidaten, waarbij deze uitbreiding ten minste tien dagen voor de ledenvergadering
bij het bestuur schriftelijk dient te worden ingediend en waarbij deze uitbreiding ook
moet worden ondertekend door vijf stemgerechtigde leden.
3. De algemene ledenvergadering stelt, op voorstel van het bestuur en met inachtneming
van het in lid 1 bedoelde minimum aantal, het aantal bestuursleden vast.
4. Van de bestuursleden bekleedt één de functie van voorzitter, één de functie van
secretaris en één de functie van penningmeester.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie benoemd.
De secretaris en de penningmeester worden door het bestuur in onderling overleg in
functie benoemd.
5. De taken en functieverdeling van de overige bestuursleden worden door het bestuur in
onderling overleg vastgesteld.
6. Van het bestuur mogen bij voorkeur niet meer dan twee personen deel uitmaken, die
lid zijn van hetzelfde gewone lid van de vereniging of van hetzelfde buitengewone lid
van de vereniging.
7. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden
ontslagen of geschorst.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Een schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
8. Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af volgens een door het
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9.
10.
11.
12.

13.

bestuur op te stellen rooster van aftreden.
Dit rooster van aftreden dient bij voorkeur zo opgesteld te worden dat de voorzitter en
de secretaris niet gelijktijdig aftreden.
Een aftredend bestuurslid is terstond en onbeperkt herkiesbaar voor een periode van
(in principe) vier jaren, tenzij bij die benoeming de zittingsduur van dat herbenoemde
bestuurslid voor een kortere periode dan vier jaren is vastgesteld.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door schriftelijk bedanken.
In de bestuursvergaderingen heeft ieder bestuurslid één stem.
Het bestuur kan zich te allen tijde laten bijstaan door adviseurs.
Deze adviseurs hebben geen stemrecht.
Elk bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
zijn taak.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de
vereniging en van de met de vereniging verbonden organisatie.
Tot de taak van een bestuurslid behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de
wet of de statuten aan één of meer andere bestuursleden zijn toebedeeld.
Elk bestuurslid draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken.
Elk bestuurslid is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur,
tenzij dit bestuurslid mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig
verwijt kan worden gemaakt en dit bestuurslid niet nalatig is geweest in het treffen van
maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.
Het bestuur dient te handelen conform hetgeen is opgenomen in de statuten en het
huishoudelijke reglement.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer doch niet alle bestuursleden blijven
de overige bestuursleden of blijft het enige overblijvende bestuurslid met het bestuur
belast.
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur van de vereniging
tijdelijk bij één of meer door de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen
personen, ieder van deze aangewezen personen ook te noemen: “beletpersoon”.
De algemene ledenvergadering heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of
belet van één of meer doch niet alle bestuursleden, een persoon (beletpersoon) als
bedoeld in de vorige volzin, aan te wijzen die alsdan mede (tijdelijk) met het bestuur is
belast.
Indien sprake is van ontstentenis of belet van alle bestuursleden en door de algemene
ledenvergadering geen persoon (beletpersoon) als hiervoor in dit lid bedoeld is
aangewezen, berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één of meer door de
Kantonrechter, die bevoegd is in het rechtsgebied van de statutaire zetel van de
vereniging, op een gedaan verzoek aan te wijzen personen.
Dit verzoek aan de Kantonrechter kan door het Openbaar Ministerie of door iedere
belanghebbende, zoals bijvoorbeeld een lid van de vereniging, een oud-bestuurslid van
de vereniging of een schuldeiser van de vereniging of de Kamer van Koophandel,
worden gedaan.
Van "ontstentenis" is sprake, wanneer een bestuurslid zijn plaats in het bestuur niet
meer vervult en er een vacature is ontstaan; die situatie kan zich bijvoorbeeld
voordoen door (i) ontslag of (ii) vrijwillig aftreden van een bestuurslid of door (iii)
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overlijden van een bestuurslid.
Van "belet" is sprake, wanneer een bestuurslid tijdelijk niet zijn functie kan uitoefenen,
bijvoorbeeld bij (a) ziekte, (b) verlof of (c) schorsing van dit bestuurslid.
Van "belet" is voorts sprake in de situatie, dat (d) een bestuurslid langer verblijft in
een gebied, waar de mogelijkheid tot communicatie gedurende ten minste vijf
(kalender)dagen in ieder opzicht ontbreekt.
Van "belet" is ook sprake in de situatie, dat (e) een bestuurslid tijdelijk niet zijn functie
mag uitoefenen, bijvoorbeeld wanneer dit bestuurslid een tegenstrijdig belang heeft
met de vereniging en/of met de aan de vereniging verbonden organisatie.
Tegenstrijdig belang
14.a Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang tijdens de eerstkomende
bestuursvergadering.
14.b Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig
belang.
14.c Bij een vastgesteld tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de
overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het tegenstrijdig
belang.
14.d Bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur wordt de beslissing door verwezen
naar de algemene ledenvergadering, tenzij een beletpersoon als hiervoor bedoeld in
lid 13 is benoemd..
14.e Als een (potentieel) tegenstrijdig belang wordt in ieder geval aangemerkt:
het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging
enerzijds en een bestuurder en/of relaties van een bestuurder anderzijds.
14.f Jaarlijks wordt tijdens een bestuursvergadering besproken of het begrip tegenstrijdig
belang geactualiseerd moet worden en/of nader moet worden gedefinieerd."
Artikel 11, lid 4, wordt gewijzigd en dat lid komt te luiden als volgt:
"4. De vereniging belast een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek met de uitvoering en vastlegging van de financiële
administratie alsmede met het samenstellen van de balans en de staat van baten en
lasten."
Aan artikel 11 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd (ingevoegd) en dat nieuwe lid komt te
luiden als volgt:
"5. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks tijdens haar jaarvergadering (te
weten: de vergadering, als bedoeld in artikel 12, lid 2) uit de gewone leden een
kascommissie bestaande uit ten minste twee meerderjarige natuurlijke personen, die
geen deel uitmaken van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt en controleert de rekening en verantwoording van het
bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar
bevindingen."
Aan artikel 11 wordt een nieuw lid 6 toegevoegd en dat nieuwe lid komt te luiden als volgt:
"6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascommissie voor onderzoek zich door een deskundige laten
bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door de kascommissie gewenste
inlichtingen te verschaffen, de kascommissie desgewenst de kas en de waarden te
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vertonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven."
Aan artikel 11 wordt een nieuw lid 7 toegevoegd en dat nieuwe lid komt te luiden als volgt:
"7. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere
kascommissie."
Artikel 11, lid 5, wordt vernummerd in lid 8 en dit lid komt (ongewijzigd) te luiden als
volgt:
"8. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de voorgaande leden zeven jaar
lang te bewaren."
Artikel 12, lid 2, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:
"2. Jaarlijks zal binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene
ledenvergadering (deze vergadering ook te noemen: de jaarvergadering) worden
gehouden."
Artikel 12, lid 3, wordt gewijzigd en dit lid komt te luiden als volgt:
"3. De agenda van deze (jaar)vergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de notulen van de vorige algemene ledenvergadering;
b. jaarverslag secretaris;
c. jaarverslag van de penningmeester;
d. vaststelling van de jaarstukken;
e. het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur;
f. vaststelling van de contributie;
g. verkiezing bestuursleden;
h. rondvraag."
SLOTVERKLARING
De verschenen persoon, handelende als gemeld verklaarde ten slotte:
dat het thans lopende boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december
aanstaande.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en
daarmee en de beperkte voorlezing daarvan in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

