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Heden, de
mr. Sij br
We stzaan,
van mr. D
tricum:

STATUTEN VERENTGING

tiende juli tweeduizendtwee, verschenen voor mij,
and Michiel Feikema, kandidaat-notaris, wonende te
hierna te noemen: notaris, waarnemende het kantoor

irk Jan Warmolt Kuiper, notaris gevestigd te Cas-

mevrouw Anna Maria Houtenbos, notarieel medewerkster t --
geboren te Castricum op dertien september negentienhon-
derd zevenenveertig, ongehuwd en geen geregistreerd
partner, kantoor kiezende te 190L DM Castricum, Koningin
Wilhelminalaan 15, rijbewijsnummer 3L55441073 ;
ten deze handelende al-s schriftelijk gevolmachtigde van:
a. de heer Cornelis Polvcarpus AbrahaÍr Jangen, geboren

te Bunnik op negene
drieenveerLig, wone
cintenveld 25, gehu
nummer 14235809IL;

b. de heer Martiin .fohannes Lucas BLom, geboren te
Alkmaar op dr
tig, wonende
b, ongehuwd,
3202347003;
de heer EmiLe Boekel, geboren te Castricum op drie
september negent,ienhonderd zeventig, wonende te
1901 GA Castricum, C.F. Smeetslaan 1-L6, ongehuwd, -
legitimatie : rijbewij s met, nummer 3155442456 ;

ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzítter
respectievelijk secretaris en penningmeester van de te
Castricum gevestigde en aan de Dorpsstraat 36 B, 1901 EL
Castricum, kant,oorhoudende vereniging :

CASTRICI'MSE SPORTVERENTGING C. S.V. ,

ntwintig april negentienhonderd
nde t,e 19 01 LM Castricum , Hyd-
wd , Iegit,imat,ie : paspoort met

ie maart negent ienhonderd tweeërLzeven-
te 19 01 EL Castricum, Dorpsst,raat 3 6
legitimatie : rij bewij s met nummer

ingeschreven in he
Koophandel en Fabr
nummer 40634829;

t handelsregist,er van de Kamer van
ieken voor Noordwest -Holland onder

en deze
gende,-

vereniging ten deze rechtsgeldig vertegenwoordi-

mevrouw Marieke Lute, notarieel medewerkster, geboren te
Hoorn op vijfentwintig mei negentienhonderd eenentach-
tig, ongehuwd en geen geregistreerd partner, kantoorkie-
zende te l-901 DM Castricum, Koningin Wilhelminalaan 15,
rij bewij s met nummer 3l-7 683 7245 ;
ten deze handelende a1s schrifÈelijk gevolmachtigde van:
a. de heer Pieter Cornelis van Sp1unter, geboren te

Amsterdam op dertien oktober negentienhonderd
negenenveertig, wonende te l-851 NL Heiloo, Kenne-
merstraatweg 666, gehuwd, legitimatj_e: rijbewijs
met nummer 3155955423; --
de heer PauI WiLhelm Wendt, geboren te Wormerveer
op vierentwintig oktober negentienhonderd eenenzes-

b.



van A1 -
europese

2

tig, wonende te 190
bert's Hoeve l-68, I
identiteitskaart me

2 PT Cast,ricum, Lêan
ehuwd, legitimatie:
t nummer T5 6145047 ;

\zo de heer Theo van de r Hoek , gcboren te Acht,karspelen
op achtentwint ig ma
tig, wonende te 190
nastraat, 25 , gehuwd
nummer Nl 4327 627 ;

Len deze handelend
respect,ievelijk se
Castricum gevestig
168 , L902 PT Castr
s (poRT) c (LttB) c (AsrRrcuM) (s. c. e. ) ,

art negent ienhonderd negenender-
l- DK Cas t rí cum, Koníngin JuI i a -
, Legitimatie: paspoort met

e in hun hoedanigheid van voorzitter
cretaris en penningmeester van de te
de en aan de Laan van Albertshoeve
icum, kantoorhoudende vereniging :

ingeschreven in he
Koophandel en Fabr
nummer 40635245;
en deze vereniging

t, handelsregister van de Kamer van
ieken voor Noordwest -HoI land onder

ten d.eze rechtsgeldig vertegenwoordi -
gende.

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
- dat voornoemde verenigingen in hun gezamenlijke

bestuurs
twee heb
Een afsc
is aan d

vergadering van zesentwintig maart tweeduizend
ben besloten een juridische fusj-e aan te gaan.
hrift van de notulen van voormelde vergadering

dat de algemene ledenvergaderingen van voornoemde ver-
enigÍngen in hun vergaderingen van respectievelijk ze-
venèntwintig februari tweeduizend twee en eenentwintig
maarÈ tweeduizendtwee, welke vergaderingen zí1n gehouden
met inachtneming van de daarvoor in de statuÈen van de
beide verenigíngen opgenomen voorschriften, hebben be-
sloten tot meergenoemde fusie. Afschriften van de notu-
Ien van voormelde vergaderingen zí3n aan deze akte ge-
hecht;
dat de
tot, f u
handel
vi j f a
wi j 1 d
t,weedu
denr'
dat op ze
Arrondiss
t,egen de
artikel 2
tekend.
daÈ blijkens een schrijv
tweedutzend twee, welke
ont,werpstatut,en zLJrr goe
derlandse Voetbalbond.

De comparanten, handelend a1s gemeld, verklaarden bij deze
akte in het kader van voormelde juridische fusie een nieuwe
vereniging in het leven te roepen en daarvoor de volgende

eze akte gehecht,;

wettelijke vereiste nederlegging van het voorstel
sie bij het handelsregister van de Kamer van Koop-
en Fabrieken voor Noordwest-Ho11and te Alkmaar op

pril tweeduizend twee heeft plaatsgevonden, ter-
e aankondiging van de nederlegging op zes april
izend twee in het Dagblad Trouw heefÈ plaatsgevon-

s juni tweeduizend twee door de Griffier van de
ementsrechtbank te Alkmaar is ver.klaard, daÈ
voorgenomen fusie geen verzet, a1s bedoeld in
:3L6 Líd 2 van het Burgerlijk Wetboek is aange-

en de dato vierent,winLig januari
aan deze akte is gehecht, de
dgekeurd door de Koninklijke Ne-



statuten vast, te stel L en :

Artíke1 1
De vereniging is
F.C. CASTRICIIM;

genaamd:

hierna te noêïïr€rr: de vereniging.
Zij heef t haar zet,el te Castricum.
De vereniging be ztt
De vereniging wordt
dat gehouden wordt
brieken te Alkmaar.

vol ledige rechtsbevoegdheid .

ingeschreven in het Handelsregist€r,
bij de Kamer van Koophandel en Fa-

Duur
Artikel
1.
2.

DoeI

De
Het
t,ot

vereniging is aangegaan voor onbepaalde
boekj aar, tevens verenigingsj aar , Loopt
en met dertig juni

tijd.
van één j uIi

Artikel 3
De verenj-ging
bevorderen van

heeft, ten doel het
de voetbalsport in

doen beoefenen en het,
aJ zLJn verschijnings-

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

b.

Nederl-andse

op het gebied van de voetbalsport

het lidmaatschap
Voetbal-bond, hier
deel te nemen aan
goedgekeurde weds
zelf evenementen
te organi seren,'

van de Koninklij ke
na t,e noemen KIWB;
de door de KNIVB georgani seerde of

trij den en evenementen;

d.debenodigdeaccommodatietotstandtebrengen.
3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdel-en.
Lidmaateehap
ArÈike1 4

a.

b.

a.

Leden ztJn die n
bestuur als lid
AI leen diegenen
schap ook lid zL
de vereniging.

at,uurl i j ke personen, die door het
zrJrr toegefaten.
die voor de duur
j n van de K\n/B,

dat degenen die al- s
worden t,oegelat,€Ír,

van hun lidmaat-
kunnen lid zrJie van

ToÈ het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet
worden toegelaten degenen, die niet tot het lid-
maatschap van de KNVB worden toegelaten, of van wie
de KIWB het lidmaat,schap heeft beëindigd.

b. De vereniging verplicht zich voor al haar Ieden,
alsmede voor a1 degenen die in de vereniging een -:
functie -welke dan ook - bekleden het lidmaatschap
van de K\IVB aan t,e vragen .

c. Het best,uur draagt er zorg voor
l id t,ot de vereniging wensen te
worden aangemeld bi j de KI{VB.

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op ver-
zoek van de betrokkene de eerstvolgende algemene ver-
gadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met in-



achtneming van het in
4 . Op voorste1 van het, be

een lid wegens zLJrr bi
eniging het predikaat

5. Het bestuur houdt een
adressen en geboort,eda
een en ander op een do

Reehten en Verplichtinqen

lid 2 bepaalde.
stuur kan de algemene
Jzondere verdj-ensten
"ere-lid'' verlenen.

vergadering
voor de ver-

register bij waarin de namen,
t,a van de leden zLJie opgenomen,
or de KIWB aan te geven wi jze.

Artikel 5
De vereniging en de KNVB kunnen, voorzover uit de statu-
ten van de vereniging onderscheidenlijk van de KIIVB niet
het tegendeel voortvloeit, ten behoeve van de leden
rechten bedingen. De vereniging kan j-n een voorkomend
geval ten behoeve van een lid nakoming van bedoelde
rechten en schadevergoedi-ng vorderen, tenzij het 1id heÈ
bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KIiIVB
schriftelijk meedeelt het bet,reffende bestuur daartoe
niet te machtigen.
De vereniging
statuËen van
uitdrukkelijk
plichtingen m
Voorzover van
de rechten en
vereniging.

^

en de KNVB kunnen, voorzover dit in de
de vereniging onderscheidenlijk van de KIWB
is bepaald, ten laste van de leden ver-

et derden aangaarl .

toepassing gelden
verplichtingen ook

de in
ten

lid1en2bedoel-
opzrehte van de

De in de leden t,
uitgeoefend door
De vereniging kan
de al-gemene verga
pl icht ingen al,
leden opfeggen.
De leden z:-Jl: verplicht z:-ehr j egens
vereniging te gedragen naar hetgeen

2 en 3 genoemde bevoegdheden worden
het bestuur.
door een besl-uit van het bestuur, van

dering of van een ander orgaan ver-
dan niet van financiële aard aan de

en billijkheid wordt gevorderd.
De leden zlJrr gehoud€n:
a. de stat,uten en regl

mede de besluiten v
vergadering of van
ging na t,e leven,-
de statuten en reglementen van de KI{VB, de beslui-
ten van een orgaan van de K\IVB, alsmede de van toe-
passi-ng verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;
de door de KNVB van toepassing verklaarde wed-
strijdbepalingen van de Fédération InÈernationale
de Football- Association (FIFA) na te leven;

d. de belangen van de vereniging nj-et te schaden.

1. a. In het algemeen zal strafbaar zíjri zodanig handelen
of nalaten dat in strijd is met, de wet,, danwel met
de statuten, reglementen en/of besluiten van orga-
nen van de vereniging, of waardoor de belangen van

elkaar en j egens de
door de redelij kheid

ementen van de vereniging , al s-
an het bestuur, van de algemene
een ander orgaan van de vereni-

b.



de vereniging worden geschaad.
b. Tevens zal- strafbaar zíjn zodanig hande]en of nala-

ten dat in strijd is met de wedstrijdbepalingen,
alsmede met de statuten, reglementen en/of béslui-
ten van de organen van de KNVB of waardoor de be-
langen van de KIWB, danwel van de voetbalsport inhet algemeen worden geschaad

fndien de al
vastgesteld,
met inachtne
en geschiedt,
dingen door
toe z:-Jn- aan
tuchtcommi ss
de ze als org

gemene vergadering een Tuchtreglement heeft
geschiedt de behandeling van overtredingen

ming van het bepaalde in het Tuchtreglernent,
de beoordeling en bestraffing van overtre-

de organen, die in het ruchtreglement daar-
gewezen. Geschiedt de behandeling door een
ie en door een commissie van beroep dan z:-Jr-
anen van de vereniging te beschouwen. -a. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtre-dingen, als bedoeld in lid r- onder b te bestraffen,is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraf-fen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan

aanwj-j st.
b. fndien in een Tuchtreglement geen ander orgaanwordt aangewezen, kan een 1id van een door het

bestuur opgelegde straf in beroep gaan bij de alge-
mene vergadering, met inachtneming van heL in heÉ
TuchÈreglement of anders van het, ín lid 7 van ditart ikel bepaal-de .

a. ïn geval van een
onder a, kunnen

overtreding , aI s bedoeld in I id l-
de volgende straffen worden opge-

legd:
beri spirg;
schorsi.g;

straf genoemde functies voor een in de straf
genoemde termijn uit te oefenen.

van het opleggen van een straf wordt schriftelijk
aan het lid mededeling gedaan. In spoedeisendegevallen kan een opgelegde straf mondeling aan hetlid worden medegedeeld
Een opgelegde straf wordt in het clubblad gepubli-
ceerd

Een_schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar
worden opgelegd. Gedurende de periode dat een Iid iÉ g"-schorst, kunnen de aan heÈ lidmaatschap verbonden recÉ-ten nieÈ worden uj-tgeoefend, met uitzondering van hetrecht om in beroep te gaan
a. Royement kan aIIeen worden uitgesproken wanneer eenlid in strijd met de statuten,-reglementen en/ofbeslui-ten van de vereniging handelt, of de vereni-

b.



6

ging op onredelijke wijze benadeel-t
Nadat heÈ bestuur tot royement heeft besloten
wordt het 1id zo spoedig mogelijk door middel van
een brj-ef meÈ bericht van ontvangst, met opgave van
de reden(en) van heÈ besluit in kennis gesteld.

Van een door de vereniging opgelegde straf kan het lid
binnen een maand na ontvangst, van deze kennisgeving j-n
beroep Èe gaan. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorsÈ

EiFde lidnaatgchap

b.

Artikel 7
Het
a.

b.
FI
lv.

d.

ê
d,.

b.

De
a.
b.

c.

d.

door de do
maatschap
door opzeg
door opzeg
door royem
6 lid 6i

lidmaatschap eindigt:

door beë
Opzeggin
stuur.

od van het ]id,
niet vererft;

in welk geval het l id-

ging door het lid;
ging door de verenigirg;
ent (ont zet t,ing) , aJs bedoeld in artikel

indiging van het lidmaatschap van de KI\ïVB.
g door de vereniging geschiedt door het be-

eschiedt door het bestuur, tenz:-J in een
ment anders is bepaald.
an het Iidmaatschap opzegg€n:
IIen in de st,atuten genoemd;
t lid heeft opgehouden t,e voldoen aan de
die de statuten voor het lidmaatschap

Royement g
Tuchtregle

vereniging k
in de geva
wanneer he
vereisten
stel len;
wanneer redelij kerwij s van de vereniging
worden gevergd het lidmaatschap te laten

ming van het, in dit artikel bepaal,de.
Een l id kan het I idmaat, schap voort s met

niet kan
voortdu-

f€TI;
wanneer de KNVB het lidmaaÈschap van het Iíd heeft
beëindigd, in welk geval de opzegging meÈ onmiddel-
lijke ingang geschiedt, tenzij het lid tegen de
beëindiging van het lídmaatschap van de KIiIVB op de
door de KNVB voorgeschreven wijze bezwaar heeft
gemaakt. fn het laatste geval is heÈ Iid als lid
van de vereniging geschorst totdat de beëindiging
door de KNVB is bevestigd of ongedaan gemaakt.

b.

d. Een 1id kan het lidmaatschap opzeggen met inachtne-

onmiddel -
lijke ingang beëindigen :

wanneer redelij kerwij s niet kan worden
het l idmaatschap te lat,en voortduren;

gevergd

binnen een maand nadat een besluit, waarbij
zíjn rechten zí1n beperkt of verplichtingen
zíjn verzwaard, hem is bekend geworden of me-
degedeeld, in welk geval het besluit aLsdan --
niet op hem van toepassing is.
Deze bevoegdheÍd tot opzegging komt het lid
niet toe wanneer rechten en verplicht,ingen



worden gewij zigd, die in de stsatuten nauwkeu-
rig ziln omschreven, wijziging van geldelijke
rechten en
binnen een
degedeel-d
een andere

verpl icht ingen hieronder begrepen .

maand nadat hem een besluit is me-
tot omzetting van de vereniging in

n st,rijd rnet het onder a bepaalde
tschap eindigen op het vroegst toe-
p, volgende op de datum waartegen

a.
reehtsvorm of tot fusie.

Opzegging van het l-idmaatschap kan slechts geschie-
den Èegen het einde van het boekjaar en met inachE-
neming van een opzeggingstermijn van vier weken. Op
deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van
toepassing. In ieder geval kan het, lidmaatschap
worden beëindigd door opzegging tegen het einde van
het boekjaar, volgend op dat waarin werd opgezegd,
alsmede onmiddellijk in de gevalIen, aIs bedoeld in
de leden 3 en 4.

b. Een opzegging i
doet het lidmaa
gelat,en ti j dsti
was opgezegd.

een lid door de KNVB is geroyeerd, is het be-
na heÈ onherroepelijk worden van dit royement

cht het lidmaatschap van het betreffende lid met
ellijke ingang op te zeggen
ens in geval van overlijden wordt enig gewezen
at heeft opgezegd, geacht nog 1id te zijn tot ten
e heÈ eind van het boekjaar volgend op daÈ waarin

f ndien
stuur,
verpl i
onmidd
Behoud
1id, d
hoogst
werd o
zL)n g
enigin
hij be
ging v
deze p
met ui
termijn in beroep te gaan

pgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan
eldelijke verplichtíngen ten opzichte van de ver-
g, of zol-ang enige andere aangelegenheid waarbij
trokken is niet is afgewikkel-d, de tenuitvoerleg-
an een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende
eriode kan de betrokkene geen recht uitoefenen,
tzondering van het recht om binnen de gestelde

echten of verplicht,ingen van donaÈeurs kunnen te
n tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd,
udens dat de jaarlijkse bijdrage voor heÈ lopende
j aar voor het geheel verschuldigd blij ft .

gging namens de vereniging geschiedt door heÈ be-

Donateurg
Artíke1 I
1. De vereniging kent naast leden donateurs.

teurs zí1n die natuurlijke- of rechtspersonen die
het bestuur ziln toegelaten en die zích jegens de

niging verplichten om jaarlijks een door het bestuur
gestelde bijdrage te storten
teurs hebben geen andere rechÈen en verplichÈingen
die welke hen in of krachtens de statuÈen en/of
ementen z:-Jie t,oegekend of opgelegd.

2. Dona
door
vere
vast

3. Dona
dan
regl

4. De r
aI Ie
beho
boek

Artikel 9

t.



a.

b.

Het bestuur be
rige personen
de leden in fu
Het aantal bes
algemene verga
Het bestuur be
ter, secretari

Bestuursleden worde
of door ten minste
geschiedt niet door
feder bestuurslid w
drie j aar en treedt
te maken rooster.

staat, uit ten mínste
die door de algemene
nctie worden benoemd.
tuursleden wordt vastgesteld door de
dering.
staat in ieder geval
s en penníngmeester.
n kandidaat gesteld door het bestuur
drie leden. De kandidaatstelling
middel van een bindende voordracht.

ordt, benoemd voor een periode van
af volgens een door het bestuur op

drie meerderj a-
vergadering uit

uit een voorzit -

Aftredende bestuursle
Wie in een tussent i j d
het rooster de plaat,s
fn zLJn eerste best,uu
bestuursleden, stelt
taken van de bestuurs
in heL clubblad, hetz
ke kennisgeving med
Ieder bestuurslid is
tot een behoorlijke v
taak. ïndien het een
werkkring van twee of

den zrJn terstond herbenoembaar.
se vacature i s benoemd, Ír€emt op
van zrJrr voorganger in.

rsvergadering na een benoeming van
het bestuur in onderling overleg de
Leden vast en doet hiervan - het zt1
ij door middel van een schriftelij -
edeling aan de leden.
tegenover de vereniging gehouden
enrulling van de hem opgedragen
aangelegenheid betreft die tot de
meer bestuursleden behoort, is

ieder van hen geheel aansprakelijk terzake van een t,e-
kortkoming, Èenzij deze niet aan hem is te wijten en hij
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen
om de gevolgen daarvan af te wenden.
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of
ontslaan indien zíJ daartoe termen aanwezig achÈ. Voor
een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een
schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door een besluit tot ontslag, eindj-gt door het verloop
van die Èermijn.
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts :

d..

b.
door het eindigen van het lidmaatschap;
door bedanken.

Beetuursbevoeqdheid
Art,ikel 10

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is
stuur belast met het besturen van de vereniging.
fndien het aanÈaI bestuursleden beneden drie Ís gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats (en) aan de orde
komÈ
Het bestuur ís bevoegd uit zí1n midden een dagelijks be-
stuur te benoemen en de taken en bevoegdheden van heÈ
dagef i j ks bestuur vast te st,e I len .

Het bestuur is bevoegd onder zLJr-

het be-

verantwoordelij kheid



bepaalde onderdelen van zí1n taak te doen uitvoeren door
commissies die door het bestuur zJ,Jn benoemd.
Het bestuur is, flê voorafgaande goedkeuring van de alge-
mene vergadering, bevoegd te besluiten tot, het aangaan
van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of
bezwaring van registergoederen en tot het, aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zích a1s borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zie}e voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt

VerteqenwoordicrincÍ
Artikel 11

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voorzover
uit de wet niet anders voortvloeit
a. De

ver
sec
bij

vereniging wordt voorts in en buiten rechte
tegenwoordigd door de voorzitter tezamen met, de
retaris of tezamen met de penningmeester, danweL
afwezigheid van één der genoemden tezamen meÈ
ander bestuurslid.
bestuur is bevoegd aan anderen een schrift,elij -

volmacht te verlenen, op grond waarvan deze
oegd zíjn de vereniging in de in de volmaeht
chreven gevallen te vertegenwoordigen
bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het
tuur of aan bestuursLeden toekomt,, is onbeperkt
onvoorwaardelijk, voorzover uj.t de wet niet
ers voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of

leden aan wie krachtens de staÈuten of op grond
volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toe-
oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat
een bestuursbesLuit is genomen waarbij tot heÈ
van de betreffende rechtshandeling is besloten.
iging wordt op de vergaderingen van de KIWB
woordigd door een daartoe door het bestuur aan-
bestuursl-id, die bevoegd is op die vergadering
e vereniging en de leden aan de stemming deel te

b.

a.

een
Het
ke
bev
oms
De
bes
en
and
voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan sl-echts door

vereniging worden ingeroepen. -
uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden
e voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van
vereniging terzake van de in artikel L0 Iid 5
oelde handelingen.

Bestuurs
van een
gekend,
tevoren
aangaan
De veren
vertegen
gewe zerl
namens d
nemen.

Rekenínc en veqantwoording
Artikel 12

Het bestuur Ís verplicht tot het houden van zodanige
aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de ver-
eniging dat daaruj-t te allen tijde zijn recht,en en ver-
plichtingen kunnen worden gekend.

b.
de
De
med
de
bed

a. Het bestuur brengt op de al-gemene
nen zes maanden na afloop van het

vergadering
boekj aar

bin-
behou-
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dens verrenging van deze termijn door de algemene
vergadering - een jaarverslag uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en een staat van baten en lasten
met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over

b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door
aLle b
een be
redene
kan ie
rechte
men.
De algemene vergadering benoemt een kascommissie, -
bestaande uit drie leden en één plaatsvervangend
lid die geen deel mogen uitmaken van het bes[uur.
De leden worden benoemd voor de duur van drie jaar
en.treden_volgens een op te maken rooster af. Lijzíjn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaarc. De kascommissie onderzoekt de balans en de etaat
van baten en lasten en brengt aan de algemene ver-

_ 
gaderÍng verslag van haar bevindingen uÍtHet besÈuur is verplicht aan de kascoÍnmíssie ten behoevevan haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingente verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden tetonen en Ínzaqe van de boeken en de bescheiden van devereniging te geven

5. 6;ák;;;i;s-á"Ë; - 
;; argemene versaderins

estuursleden; ontbreekt een handtekening van
stuurslid, dan wordt hiervan onder opgave vann melding gemaakt. Na afloop van de Èermijn
der lid van de gezamenlijke bestuursleden-in
vorderen dat zíJ deze verplicht,ingen nako-

b.

versrag en de rekening en verant\^roording
stuur tot décharge voor alle handelingeá,

van het jaar-
strekt het be-
voorzover dieuit de jaarstukken blijken.

Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoerd inl id 1 en 2 t ien j aar lang t,e bewaren .

Artikel 13
De geldmiddelen van de vereniging
a. contributies van de leden;
b. ontvangsten uit wedst,ri j den
c. subsidies , gif t,en en andere
De Jeden zLJrr jaarlijks gehouden
contributie, die door de algemene
tot ti j d zaL worden vastgestel-d.
categorieën worden ingedeeld, die

bestaan uit:
en entreegelden;
inkomsten.
tot het betalen van een
vergadering van tijd

Zíj kunnen daartoe in
een verschillendebij drage betalen.

Degene, aan wie het predikaat erelid Ís verleend, isvrijgesteld van het betalen van contributie
wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaareindigt, blijft niettemin de contributie voor heÉ geheleboekjaar verschuldiqd

orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene



vergaderirg,
krachtens de
belast, met e
door de alge
toegekend.
a. Het, in

oordeel-
een ste
inhoud
gesternd
stel-.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de
voorzj-tter de juistheid daarvan betwist, dan wordt
het te nemen besluit. schriftelijk vastgelegd en
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meer-
derheid van de vergadering of, indien de oorspron-
kelijke stemming niet. hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit ver-
1angt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke st,emming

Van het verhandelde in een vergadering worden notulen
gemaakt, die op de eerstvolgende vergadering van het
orgaan dienen te worden goedgekeurd

1_1

al-smede al die commissies en personen die
statuten door de algemene vergadering zí1n

en nader omschreven taak en aan wie daarbij
mene vergadering beslissingsbevoegdheid is
een vergadering van een orgaan uitgesproken
van de voorzLi-ter omtrent de uitsfag van

mming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
van een genomen besluit, voor zover werd
over een niet schriftelij k vasLgelegd voor-

b.

a. Een besl-uit van een
wet of met, de statut
wet iets anders voor
mist rechtskracht.

wegens strij d met
bepalingen die het
besluit regelen,'
wegens strij d met
heid, a]s bedoeld
wegens strijd met

b. Tot, de onder a bedoelde
welke de voorschri f t,en
onder b wordt gedoeld.

orgaan dat in strij d is met de
en, is nietig, EenzrJ uit de
tvloej-t,. Een nietig besluit

aan is, onverminderd het,
t de mogelijkheid van een

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 ander worden bekrach-
tigd. fs voor de ontbrekende handeling een vereiste
gesteld, dan geldL dat ook voor de bekrachtiging.
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 wederpart i j tot,
Een besluit van een org
el-ders in de wet omtren
verniet iging bepaalde ,

wi-e het was gericht

verniet igbêêr :

5.

wett,el i j ke of st,at,utaire
tot stand komen van het

2.

3r

de redelij kheid
in artikel 5 lid
een reglement.

en
6i

billijk-

De bevoegdheid om vernietiging van
ren, v€rvalt een j aar na het, einde

bepal ingen behoren niet, die
bevatten, waarop in lid 4

een besluit, t,e vorde-
van de dag, wêarop



!

het ztl aan heL
het ztl een bel
genomen of daa
Een besluit da
paal-de in l id
besLuit worden
Voor dit, beslu
te bevest igen
zodra een vord
dien de vorder
de besluit al- s
tenzrJ uit de
voort,vloeit,.

besluit voldoende
anghebbende van het
rvan is verwittigd.
t, vernietigbaar is
5 onder a I kan door

L2

bekendheid is gegeven,
besluit kennis heeft

op grond van het be-
een daartoe strekkend

bevest, igd .

it ge1den de zelf de verei sten al- s voor het
besluit,. Bevest,iging is niet mogelijk
ering tot verniet iging aanhangig i s . ïn-
ing wordt toegewe zen, 9€1dt het verniet ig-
opnieuw genomen door het latere bes1uiL,

strekking van dit besluit het, tegendeel

Alqemene verqaderinqen
Artikel 15

b.
\-.
d.

Aan de algem
bevoegdheden
aan andere o
Jaarlij ks wo
boekj aar een
gadering) .

ene vergadering komen in de vereniging aIle
toe, die niet, door de wet of de statuten

rganen zr1n opgedragen.
rdt ui t erl j- j k zes maanden na af loop van het
algemene vergadering gehouden (de j aarver-

Buit,engewone alge
dikwi j Is het best
De algemene verga
bestuur, met, inac
veertien dagen.

mene vergaderingen worden gehouden zo
uur dit gewenst, acht .

deringen worden bij eengeroepen door het
htneming van een termij n van ten minste

De bi j eenroeping geschiedt,
clubblad of door middel van
schri f t,el i j ke kenni sgeving

door een mededel ing in het,
een aan al- l- e l eden t e zenden

met, gel ij ktÍ j dige vermelding

bestuur op schriftelijk verzoek van
zodanig aantal- leden, al s bevoegd i s

ngen van éên/tiende gedeel-t,e van de
algemene vergadering, v€rplicht tot
en van een algemene vergadering op
n niet langer dan vier weken na in-
t ve rzoek .

verzoek binnen veert,ien dagen geen
egeven kunnen de verzoekers zelf tot
ing overgaan door oproeping overeen-
paalde in het, vorige lid of door het
en advertent ie in Len minst,e één, ter
e vereniging is gevestigd, v€eI gele-
e verzoekers kunnen aJsdan anderen
den belasLen met de leiding van de
het opstel- l-en van de notulen .

arvergadering bevat ond.er meer: -
an de not,uLen van de vorige algemene

van het bestuur.

van de agenda
a.

v 5J v--v

Voorts is het
ten minst,e een
t,ot, het ui tbre
stemmen in de
het bij eenroep
een termij n va
diening van he

b. Indien aan het
gevolg wordt, g
die bij eenroep
komst ig het, be
plaatsen van e
plaatse waar d
zer:r dagbl- ad . D
dan bestuursle
vergadering en

De agen,Ca van de j a
a. VasLstelling v

vergadering.
Jaarvers I ag
Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar.
Versfag van de kascommissie
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e. Vaststelling van de bal-ans en van de staaE van
baten en lasten.

f. Vaststelling van de contributies
g. Vaststelling van de begroting.
h. Benoeming bestuursleden
i. Benoeming commissieleden
j. Rondvraag.

Het leiden en notule
Artikel 16

De algemene vergaderi
ter van het bestuur o
de voorzitter en z,'Jr-
treedt een ander door
stuurslid als voorzLt
niet in het voorzitte
vergadering daarin.
Van het verhandelde in el-ke algemene vergadering worden
door een bestuurslid notulen gemaakt. De notulen worden
in het clubblad gepubliceerd of op eên andere wijze Èer
kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvol-
gende algemene vergadering te worden vastgesteld.

Artikel L7
L. a.

ngen worden geleid door de voorzrt -
f door zLJr,- plaatsvervanger. Z:-Tn
plaatsvervanger verhinderd, dan
het bestuur aan te wi ) zen be -

ter op. Wordt, ook op deze wiJze
rschap voorzien, dan voorziet de

Ieder
ring.

b. Leden, die geschorst zí1n, hebben geen Èoegang tot
de algemene vergadering, tenzij zíJ bij de algemene
vergadering beroep hebben ingesteld naar aanleiding
van een opgelegde straf in welk geval zíj bevoegd
zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te

a.
b.

wonen.
feder

lid heeft toegang tot de algemene vergade-

stemgerecht, igd l id heef t één stem.
Leden tot en met veertien jaar hebben geen stem-
recht
Leden van vijftien, zestien en zeventien jaar heb-
ben stemrecht, echter niet ten aanzien van aangele-
genheden van financiëIe aard. In de gevallen waarin
leden niet aan de stemming mogen deelnemen, komt de
uiEoefening van het stemrecht toe aan de wettelijk
vertegenwoordiger van heL l- id .

feder lid is bevoegd zí1n stem te doen uitbrengen door
een schriftelijk gemachtigd ander Iid van achttÍen jaar
en ouder. De gemachtigde kan echter Ín totaal niet, meer
dan twee stemmen uitbrengen.
Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan
bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van
lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt t ---
wordt aan díe personen en aan hun echtgenoot en bloed
ver.wanten in de rechte lijn ontzegd
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zíjn deze
niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voor
kennis van het bestuur genomen, dezeLfde kracht als een
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besluit van de
Stemming over
schriftelij k.

algemene vergadering.
zaken geschiedt, mondel-ing, over personen

Over aIle voorstellen betreffende zaken wordt, voor
zover de statuten níet, anders bepalen, beslist bij meer-
derheid van de uit,gebrachte stemmen. Bij het staken van
de stemmen wordt het voorstel geacht te zíjn verworpen.
Bij stemming over personen is degene benoemd, die de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zích heeft
verenigd. fndien niemand die meerderheid heeft, verkre- -
9êD, wordt een tweede stemming gehouden tussen de perso-
nen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen
hebben verkregen en is hij benoemd, die bij de Èweede
stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op
zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de
stemmen staken, beslist het Iot.
Ongeldige stemmen zí1n sLemmen die blanco of op enl.ger-
lei wijze ondertekend z:-ln, danwel iets anders aanduiden
dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan
van de personen over wle wordt gestemd.

Statutenwi j z iqincÍ
Artikel 18

De statuten kunne
sl-uit van de alge
pen met de medede
ten zal worden vo
tot een zodanige
dagen bedragerl .

roeping tot de algemene vergadering ter
n een voorstel tot statutenwr)ziging heb-
eten ten minst,e vi jf dagen vó6r de verga-
chrifL van dat voorstel, waarin de voorge-
ng woordelij k is opgenomen, op een daartoe
ts voor de 1eden ter inzage leggen tot na
dag, wêarop de vergaderíng wordt gehouden.
t, de voorgest elde wi J ziging Len minste
vóór de vergadering in het clubblad gepu-

Het bepa
van toep
leden aa
t,ot stat
nomen.
Een besluit tot statutenwij ziging behoeft ten minste
twee/ derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergade-
ring waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig
of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier
weken op een andere datum daarna een tweede vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel t --
zoals daÈ in de vorige vergadering aan de orde is ge-

n slechts worden gewrJzigd door een be-
mene vergadering, wêart,oe werd opgeroe-
ling dat aldaar wiJziging van de statu-
orgesteld. De termij n voor oproeping
vergadering moet ten minste veertien

Zíj, die de op
behandeling va
ben gedaan, ïTro

dering een afs
dragen wj- J zLgi
geschikte plaa
afloop van de
Bovendien word
veertien dagen
bliceerd en / of
t,oegezonden.

een afschrift, hiervan aan aIle leden

alde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet
assing, indien in de algemene vergadering a1le
nwezig of vertegenwoordigd zi1n en het besluit
utenwijziging met. algemene stemmen wordt aange-



weest, ong
de leden,
meerderhei
stemmelr..

5. a. Een statutenwijzígíng treedt niet in werking dan

eacht het aant al-
een bes]ui t kan
d van tenminste

1-5

aanwezige of vertegenwoordig-
worden genomen, mits met een
twe e/ derde van de uitgebrachte

nadat hiervan een
dit tij dstip word
blad. Ieder bestu
doen verlijden va

b. De bestuursleden
schrift van de wi
in het Vereniging

De vereniging behoeft
de voorafgaande goedke
voor de wiJziging van

OnÈbindinq en vereffeninq

notariëIe akte is opgemaakt. Van
t mededeling gedaan in het club-
urslid afzonderlijk is dan tot het
n deze akte bevoegd.
zL)n verplicht een authentiek af-
J zlging en de gew rJ zigde statuten
sregi st,er neer te f eggen .

voor een wiJziging van de statuten
uring van de KIrÏ\/EI . Het zelfde geldt,
de naam van de vereniging.

Art,ike1 19
a.

b.

a.

b.

Voor een besluit
is het, bepaalde i
overeenkomstige t
De vereniging wor
strekkend besluit,
genomen met tenmi

tot ontbinding van
n artikel 18 lid L

de vereniging
en lid 2 van

minste dr Le / vierd
genwoordigd is.

Bij de oproeping tot d
ringen moet worden mee
worden voorgesteld de
mijn voor oproeping to
minste veertien dagen

De bestuursleden
ding van de veren
De algemene verga
tot ontbinding de
leden te ontslaan
één of meer veref

Bij een besluit tot on
een eventueel- bat ig sa
vergadering t,evens één
De slotrekening behoef

oepas s r-ng .

dt ontbonden door een daart,oe
van de algemene vergadering t -

nst,e t,wee/derde van heL aant,al

e van de leden aanwezig of verte-

e in dit artikel bedoelde vergade-
gedeeld, dat, ter vergadering zal
vereniging te ontbinden. De ter-
t, zodanige vergadering moet ten
bedrageïl .

uitgebrachte stemmen j-n een vergadering waarin ten

Lreden na dit besJuit tot
iging op al s vere f fenaars .

dering is bevoegd na het besluit
al-sdan z:-Lting hebbende bestuurs-
met gelij ktij dige benoeming van

fenaars .

ontbin-

4 tbinding wordt, de bestemming van
ldo bepaald , terwij 1 de algemene
of meer bewaarders aanwij st.

t de goedkeuring van de Commissie
SporË, Overheden en Begeleiding van de K}ÍVB
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de
statut.en en reglemenLen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woor-
den "in liquidatie".
De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging
moeten door de bewaarder (s) worden bewaard gedurende
Èien jaren na afloop van de vereffening
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Reqlementen
Artikel 20

De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement,
regLementen vaststellen enTuchtreglement of andere

wl_ J zr-gten .

Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch met de st,atu-
ten.
De statuten en
in strij d z:-Jrr

reglement,en
met die van

van de vereniging mogen niet
de KNVB. -

Slotbepalinq
fn afwijking van het bepaa1de in
eerste maal aLs bestuurders op:

art,ikel- 9 treden voor de

ehuwd., legit, imat ie z ti j bewj- j s met nummer
L s penningmeest,er .

de heer Cornelis Polwcarpue Àbraham ,Jangen, voornoemd,
als voorzttter;
de heer Pieter Cornelís van Sp1uJrter, voornoemd, als
vice -voorzitt,€r ;
de heer lÍartiin ilohanneg Lucae Blolq, voornoemd, a1s
secretari s ;
de heer Gerardue Lrambertus ,tohanneg DÍaria Trávnícek,
geboren te Castricum op eenentwintig februari negentien-
honderd eenenvijftig, wonende te L902 JA Castricum,
Weegbree L, g
3L29L93607, a

Slot van de akte
De comparanten zrJn mij, not,ar
de comparanten is door mij, Do
voor gemelde en daartoe best,em
De ze akte is in minuut verlede
het hoofd dezer akte vermeld.

is, bekend en de identiteit van
t,aris, aan de hand van de hier-
de documenten vastgesteld.
n te Castricum, op de datum l-n

De inhoud van de akte is aan h
comparanten hebben verkl-aard o
akte geen pri j s te stel-l-en, ti
akte van de inhoud van de akte
met de inhoud in te stemmelt .

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de
comparanten en mij, Dotaris, ondertekend.
Vo1gt ondertekening.

R AFSCHRÏF

en opgegeven en toegelicht. De
p volledige voorlezrr:g van de
jdig voor het verlijden van de
t,e hebben kennis genomen en

qè


