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Notariskantoor Stoker 

Bijleveldsingel 28 

6521 AT Nijmegen 

Tel. 024-3297828 

5 november 2015 

Heden, #, verschenen voor mij, 

Mr. RENÉ ALFRED STOKER, 

notaris, gevestigd te Nijmegen: 

1. 1. de heer Arnoud TIJINK, wonende te 6521 CD Nijmegen, Coehoornstraat 85, 

geboren te Zoetermeer op zeven januari negentienhonderd drieënnegentig, zich 

legitimerende met zijn rijbewijs nummer 4698540900, afgegeven te Arnhem op 

achtentwintig juni tweeduizend elf, ongehuwd en geen geregistreerd partner en niet 

eerder gehuwd of geregistreerd geweest; 

2. de heer Rudolf Janwillem BRUS, wonende te 6536 BG Nijmegen, Weezenhof 6745, 

geboren te Ede op negen oktober negentienhonderd vijfennegentig, zich legitimerende 

met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer IH8R3PCP7, afgegeven te Nijmegen op 

éénentwintig oktober tweeduizend veertien, ongehuwd en geen geregistreerd partner en 

niet eerder gehuwd of geregistreerd geweest; 

3. de heer Jeroen Barend Adriaan BRUS, wonende te 6532 TE Nijmegen, Muntweg 17, 

geboren te Ede op veertien juli negentienhonderd drieënnegentig, zich legitimerende 

met zijn rijbewijs nummer 4592709900, afgegeven te Nijmegen op zevenentwintig 

februari tweeduizend twaalf, ongehuwd en geen geregistreerd partner en niet eerder 

gehuwd of geregistreerd geweest; 

4. de heer Jasper Andreas Nikolaus HERMSEN, wonende te 6525 RP Nijmegen, 

Brakkensteinweg 36, geboren te Rheden op zevenentwintig november 

negentienhonderd drieënnegentig, zich legitimerende met zijn paspoort nummer 

NX14RL195, afgegeven te Duiven op negentien mei tweeduizend elf, ongehuwd en 

geen geregistreerd partner en niet eerder gehuwd of geregistreerd geweest; 

5. de heer Fabian Theodorus Wilhelmus VAN HUMMEL, wonende te 6521 MV 

Nijmegen, Jozef Israelsstraat 67, geboren te Duiven op twee juli negentienhonderd 

drieënnegentig, zich legitimerende met zijn paspoort nummer NS20J7030, afgegeven te 

Duiven op tien mei tweeduizend twaalf, ongehuwd en geen geregistreerd partner en 

niet eerder gehuwd of geregistreerd geweest. 

De comparanten verklaarden dat van de bij deze door hen vertegenwoordigde vereniging de 

statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte. 

In de algemene vergadering van de vereniging, gehouden te Nijmegen op twintig juni 

tweeduizend vijftien is conform het bepaalde in artikel 28 van boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in een notariële akte.  

De notulen van die vergadering zijn aan deze akte gehecht.  

Ter uitvoering van dit besluit verklaarden de comparanten dat de statuten van de vereniging 

luiden als volgt: 

STATUTEN: 

NAAM EN ZETEL 
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Artikel 1 

De vereniging draagt de naam: Dorans E-sport Vereniging Nijmegen 

en heeft haar zetel te Nijmegen. 

INRICHTING 

Artikel 2 

1. Organen van de vereniging zijn:  

 Het Bestuur en de Algemene Leden Vergadering, hierna te noemen ALV, alsmede alle 

overige personen en commissies die krachtens de statuten door de ALV belast zijn met 

een nader omschreven taal en aan wie daarbij door de ALV beslissingsbevoegdheid is 

toegekend. 

2. De organen als bedoeld in lid 1 bezitten geen rechtspersoonlijkheid. 

DUUR EN BOEKJAAR 

Artikel 3. 

1. De vereniging is opgericht op één juli tweeduizendvijftien. Zij is aangegaan voor 

onbepaalde tijd. 

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één september tot en met één en dertig 

augustus daaraanvolgend. 

DOEL 

Artikel 4 

1. De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van e-sports onder vooral studenten te 

bevorderen en alles wat daarmee in de ruimste zin samenhangt. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: 

 a. individuele e-sporters op locatie en op competitief niveau te laten trainen; 

 b. het organiseren van activiteiten; 

 c. het organiseren van en/of het deelnemen aan wedstrijden. 

LEDEN 

Artikel 5 

1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die: 

 a. door het bestuur als lid zijn toegelaten; 

 b. een e-sport actief beoefenen, beoefend hebben of gaan beoefenen vanaf het 

moment van lidmaatschap.  

2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen die 

geen wetenschappelijke opleiding of hogere beroepsopleiding volgen, alsmede die 

langer dan vijf jaar geleden deze opleiding hebben beëindigd, met dien verstande dat 

indien deze periode van vijf jaar eindigt tijdens een boekjaar zij tot afloop van het 

boekjaar lid kunnen blijven. 

 Tenminste tachtig procent (80%) van het aantal leden dient als student ingeschreven te 

staan aan de Radbouduniversiteit te Nijmegen of aan de Hogeschool Arnhem – 
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Nijmegen zodat, indien door een aanmelding niet meer aan dit vereiste wordt voldaan 

toelating op dat moment niet mogelijk is.  

3. Ingeval van niet toelaten door het bestuur kan op verzoek van de betrokkene de 

eerstvolgende ALV alsnog tot toelating besluiten met inachtneming van het in het tweede 

lid bepaalde. 

4. Op voorstel van het bestuur kan de ALV een lid wegens bijzondere verdiensten voor 

de vereniging het predikaat "ere-lid" verlenen. 

 Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging, als 

zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben 

aanvaard. 

 Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of 

genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaronder de gewone zowel als de 

ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 

5. Het bestuur houdt een register bij van de namen, adressen, e mailadressen en 

geboortedata van de leden zijn opgenomen. 

 De leden zijn gehouden mutaties aan de secretaris van het bestuur mee te delen. 

Convocaties een mededelingen aan de adressen volgens het register gelden als correcte 

oproepingen en mededelingen ook als het betreffende bericht het lid niet heeft bereikt. 

6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

Artikel 6 

1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de 

algemene vergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe in categorieën 

worden ingedeeld die een verschillende contributie betalen. 

 a. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft niettemin de 

contributie voor het gehele jaar verschuldigd. 

 b. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing 

van d verplichting tot het betalen van contributie te verlenen. 

 c. Ere-leden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. 

2. De leden zijn tevens gehouden: 

 a. De statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het 

Bestuur, van de ALV of van een ander orgaan van de vereniging na te leven. 

 b. De belangen van de vereniging niet te schaden. 

 c. Zich jegens elkaar en de vereniging te gedragen naar hetgeen door de redelijkheid 

en billijkheid wordt gevorderd. 

3. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten 

van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een 

door het bestuur te bepalen periode van maximaal drie (3) maanden. Tegen de 
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schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. Gedurende de periode dat 

een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden 

uitgeoefend. 

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 7 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting; 

 e. na vijf jaar na afstuderen van een lid. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur. 

3. Opzegging door de vereniging kan: 

  a. Wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen  aan de vereisten die de statuten 

voor het lidmaatschap stellen. 

  b. Wanneer er redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het 

lidmaatschap te laten voortduren. 

4. Royement geschiedt door het bestuur, waarbij het het betrokken lid ten spoedigste van 

het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd bij de 

eerstvolgende ALV na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

5. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid: 

 a. In strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt. 

 b. De vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 

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

geschieden middels schriftelijke mededeling aan het secretariaat tegen het einde van een 

verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. 

7. Een opzegging in strijd met het in het zesde lid bepaalde doet het lidmaatschap 

eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was 

opgezegd. 

8. Een lid van het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen: 

 a. Wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 

voortduren. 

 b. Binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of 

verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk 

geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot 

opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten en verplichtingen worden 

gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke 
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rechten en verplichtingen daaronder begrepen. 

DONATEURS 

Artikel 8 

1. De vereniging kent naast leden donateurs. 

2. Donateurs zijn natuurlijk of rechtspersonen die door het bestuur zijn toegelaten en die 

zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur vastgestelde 

bijdrage te storten. 

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of 

krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. 

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door 

opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende 

boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft. 

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 

 

 

BESTUUR 

Artikel 9 

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht natuurlijke personen, die 

door de ALV uit de leden worden benoemd. Het aantal bestuursleden wordt 

vastgesteld door de ALV. 

2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, 

behoudens het bepaalde in het derde lid van dit artikel. Tot het opmaken van zulk een 

voordracht is het bestuur bevoegd, alsmede een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 

het uitbrengen van één tiende (1/10) gedeelte van de stemmen.  

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met 

tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ALV. 

4. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de ALV overeenkomstig het voorgaande lid 

aan de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de ALV vrij 

in de keus. 

5. Een voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de ALV meegedeeld. 

6. Een voordracht door de leden moet voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij 

het bestuur worden ingediend. 

7. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden 

wordt benoemd. 

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

voordrachten. 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 

Artikel 10 
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1. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van één jaar en treedt af volgens 

een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond 

herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het rooster de 

plaats van zijn voorganger in. 

2. De ALV kan een bestuursbesluit schorsten of ontslaan indien zij daartoe reden acht. 

Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd 

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

3. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit 

schriftelijk geschiedt met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie 

maanden. 

4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. door het eindigen van het lidmaatschap; 

 b. door bedanken.    

BESTUURSFUNCTIE 

Artikel 11 

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging. 

2. 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 meer dan één functie bekleden. 

BESTUURSBEVOEGDHEID 

Artikel 12 

1. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. 

  Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een ALV te beleggen waarin de voorziening 

in de open plaats(en) aan de orde komt. 

2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn 

taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot 

verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van 

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld 

van een ander verbindt. 

4. Voor bedragen boven tweeduizend euro (€ 2.000) is het bestuur bevoegd besluiten 

zoals genoemd in lid 3 te nemen na voorafgaande goedkeuring van de ALV. 

VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 13 

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders 
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voortvloeit. 

 a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de 

voorzitter tezamen met een ander bestuurslid. 

 b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen, op 

grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven 

gevallen te vertegenwoordigen. 

2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan de bestuursleden 

toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders 

voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking van of voorwaarde 

voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden 

ingeroepen. De uitsluiting, beperking en voorwaarden gelden mede voor de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in artikel 12, 

derde lid, bedoelde handelingen. 

3. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 

vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan 

nadat tevoren een bestuurslid is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende 

rechtshandeling is besloten. 

REKENING EN VERANTWOORDING 

Artikel 14  

1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en 

verplichtingen kunnen worden gekend. 

2. a. Het bestuur brengt op de ALV binnen zes maanden na afloop van het boekjaar –

behoudens verlenging van deze termijn door de ALV – een jaarverslag uit over de 

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en 

de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de ALV over. 

 b. De onder a. bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; 

ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder opgave 

van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid van de 

gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen 

nakomen. 

3. a. De ALV benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit ten minste twee leden 

die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 

 b. De leden van de kascommissie worden benoemd voor de duur van één jaar en 

treden volgens een door het bestuur op te maken rooster af. Zij zijn uitsluitend 

herbenoembaar. 

 c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en brengt 

de ALV verslag van haar bevindingen uit. 
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 d. De last van de commissie kan te allen tijde door de ALV worden herroepen, doch 

slechts door de benoeming van een andere commissie. 

4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 

haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de bescheiden 

van de vereniging te geven. 

5. Goedkeuring door de ALV van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording 

strekt het bestuur tot decharge voor alle handelingen, voor zover uit de jaarstukken 

blijken. 

6. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt 

de algemene vergadering een andere commissie bestaande uit ten minste drie leden, 

welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. De commissie 

heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na 

de benoeming brengt zij verslag uit aan de algemene vergadering van haar bevindingen. 

Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene vergadering al die 

maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden. 

BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING 

Artikel 15 

1. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de ALV, alsmede al die commissies en 

personen die krachtens de statuten door de Algemene Leden Vergadering zijn belast 

met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door de ALV 

beslissingsbevoegdheid is toegekend. 

2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de voorzitter van 

de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt 

voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 

schriftelijk vastgelegd voorstel. 

 b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe 

stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de 

oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigde aanwezige dit verlang. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

3. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de 

eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd. 

4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is nietig 

tenzij uit de weg iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist rechtskracht. 

 b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een door 

de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of mededeling aan 

een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genomen, dan kan het door die 
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ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, 

dan geldt dat ook voor de bekrachtiging. 

 c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die aan de 

ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door de 

wederpartij tot wie het was gericht. 

5. a Een besluit van een orgaan is , onverminderd het elders in de wet omtrent de 

mogelijkheid van een vernietiging bepaalde vernietigbaar: 

  - wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand komen 

van het besluit regelen; 

  - wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid; 

  - wegens strijd met een reglement. 

 b. Tot de a. bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften bevatten, 

waarop in het vierde lid, onder b. wordt bedoeld. 

6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het 

einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven, hetzij 

een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of daarvan is verwittigd. 

7. a. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in het vijfde lid, onder 

a., kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd. Voor dit besluit 

gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. Bevestiging is niet 

mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is. 

 b. Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw 

genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel 

voortvloeit. 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING 

Artikel 16 

1.  Aan de ALV komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de 

staturen aan andere organen zijn opgedragen. 

2.  Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een ALV worden 

gehouden (de jaarvergadering). Andere Algemene Leden Vergaderingen worden 

gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 

3.  De ALV worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn 

van ten minste zeven dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle 

leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda en 

notulen van de laatst gehouden ALV. 

4. a. 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 in 

de ALV op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het 

verzoek. 
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 b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen 

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig 

lid 3 of per ander geschikt medium. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 

bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en met het opstellen van 

de notulen. 

5.  De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer: 

 a. vaststelling van de notulen van de vorige ALV; 

 b. jaarverslag van het bestuur; 

 c. verslag van de penningmeester; 

 d. verslag van de kascommissie; 

 e. vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten; 

 f. vaststelling van de contributies; 

 g. vaststelling van de begroting; 

 h. benoeming bestuursleden; 

 i. rondvraag. 

6.  De algemene Leden Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur 

of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, 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. 

7.  Van het verhandelde in elke ALV worden door een bestuurslid notulen gemaakt. De 

notulen dienen door de eerstvolgende ALV te worden vastgesteld. 

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMEEN LEDEN VERGADERING 

Artikel 17 

1. a. Iedere lid heeft toegang tot de ALV. 

 b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de ALV, tenzij zij bij de ALV 

beroep hebben ingesteld naar aanleiding van een opgelegde straf in elk geval zij 

bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen. 

2. Ieder lid heeft één stem. 

3.  Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 

ander lid, mits achttien jaar of ouder. Degene die gemachtigd wordt kan echter in totaal 

niet meer dan twee stemmen uitbrengen. 

4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan 

in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt wordt aan 

die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd. 

5. Een éénstemmig 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 Leden Vergadering. 
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6.  Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. 

7.  Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voor zover de statuten niet anders 

bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de 

stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

8.  Bij stemming over personen is degene gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, 

wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van 

de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede 

stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien 

bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. 

9.  Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, 

dan wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten 

dan van de personen over wie wordt gestemd. 

STATUTENWIJZIGING 

Artikel 18 

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de ALV waartoe 

werd opgeroepen met een mededeling daar aldaar wijziging van de statuten zal worden 

voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste 

zeven dagen bedragen. 

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, 

opeen 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, aan alle leden toegezonden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. Indien geen twee derden van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering 

bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige 

vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid 

van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. 

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

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 

Artikel 19 

1. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 lid 1 en 
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lid 2, alsmede in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. 

2. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het 

bestuur. 

3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot 

ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot 

ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 20. 

1. De ALV kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen. 

2. Het Huishoudelijk Regelement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

SLOTBEPALING 

Voor de eerste maal zijn tot bestuursleden benoemd: 

- de comparant sub 1, de heer A. Tijink, tot voorzitter; 

- de comparant sub 2, de heer R.J. Brus, tot secretaris; 

- de comparant sub 3, de heer J.B.A. Brus, tot penningmeester; 

- de comparant sub 4, de heer J.A.N. Hermsen, tot technisch commissaris; 

- de comparant sub 5, de heer F.T.W. van Hummel, tot commissaris public relations en 

sponsoring. 

Slot 

WAARVAN AKTE is verleden te Nijmegen, op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld. 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij aan de hand 

van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

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

De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden een conceptakte te 

hebben ontvangen, op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, van de inhoud van 

de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. 

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de 

verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. 

 


