Statuten
1

Artikel

NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam Tafeltennisvereniging
"De Salamanders". Zij is gevestigd te Wateringen.

Artikel2

DUUR

De vereniging is ontstaan uit een fusie tussen Tafeltennisvereniging
"De Salamanders" te's-Gravenhage, opgericht zevenentwintig september negentienhonderd achtenveertig en Tafeltennisvereniging
"Wateringen" te'Wateringen, opgericht achtentwintig augustus negentienhonderd vierentachtig, peÍ twaalf januari negentienhonderd vierennegentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel

3

DOEL EN MIDDELEN

De vereniging stelt zich ten doel:
de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de beoefening van de
tafeltennissport in het bijzonder.
Z4 tracht dit doel te bereiken door:
de mogelijkheid te bieden het tafeltennisspel te beoefenen;
het uitschrijven van en/of deelnemen aan wedstrijden en toernooi-

à.
b.
c.

en;

alle andere wettige middelen haar ten dienste staande.

Indien de vereniging ter verwezenhjking van haar doelstellingen zich
aaruluit bij de Nederlandse Tafelterurisbond, verplieht zij zieh al haar
leden bij die organisatie als lid te melden en zich aan de Statuten en
reglementen ,* Oi" organisatie te onderwerpen.

ATtiKeI4

VERENIGINGSJAAR

Het financieel jaar, genaamd verenigingsjaar, wordt
op dertigjuni van elkjaar afgesloten.
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Artikel5

I-EDEN

De vereniging kenÉ als leden ín de zin der'!Vet, gewone leden, ereleden en leden van verdienste.
1. Gewone leden zijn natuurlíjke personen of rechtspersonen, die tot
het gewone lidmaatschap zijn toegelaten" Afhankelijk van bij Huishoudelijk Reglement te stellen regetrs kunnen gewone treden, zijnde natuurlijke personen, naar leeftijcl worden ingedeeld in seniorleden en
jeugdleden.
2. Ereleden zijn die natuurlijke personen, die op grond van hun
buitengewone verdiensten.jegens de vereniging erlof de tafeltennissport in het algemeen op voordracht van het verenigingsbestuur door
de algemene ledenvergadering met een meerderheid van ten minste
twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen tot erelid zijn benoemd en die benoeming hebben aanvaard.
3. Leden van verdienste zijn die natuuriijke personen, die, als lid van
de vereniging, vootr hun verdienstenjegens de vereniging enlof de
tafeltennissport in het algemeen, door het verenigingsbestuur tot lid
van verdienste zijn benoernd en die benoerning hebben aanvaard.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van

alle leden zijn opgenomen.

Artikel

6

BEGIN VAN HET LïDMAATSCHAP

1" Met uitzondering van het erelidmaatschap en het lidrnaatschap van
verdienste, dië worden verkregen op de wijze ais bepaald in artikel 5
lid 2, respectievelijk lid 3, verkrijgt men het gewone lidrnaatschap
door zich aan te melden bij het bestuur der vereniging gevolgd door
kennisgeving van aannerning door het verenigingsbesfllur volgens bij
Fluishoudelijk Reglement rader te bepalen regels.
2. Erug persoon lvaarvan het lidmaatschap door het bestuur geweigerd
is, kan alsnog door een beroep op de Algemene Vergadering van de
vereníging, door de Algemene Vergadering tof het lidmaatscllap
worden ïoegelaten.

n
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Artikel

T

EINDE VAN HET I,IDMÀ.ATSCT{AP

1 I{et lidrnaatschap

a.

eindigt:

t.a.v. een natuurluk persoon: bij overlijden; t.a.v. een rechtspersoou-trid: wanneer een lid ophoudt Íe bestaan;
b. door opzegging van hei lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
Deze kan gesehieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer

hij zrjn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,

alsook
waÍrneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voorËduren.

d.

door ontzetting;
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
stafuten, reglernenten of beshiiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging Eamefls de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging
kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan
het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van hei rid of
van de vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd rnet het bepaatrde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op
de daturn'ivaartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevcegd door opzegging van zijn lidrnaatschap een
besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn
verzwaard te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lídrnaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Yan een besluit tot opzegging van het lidmaaÍschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot
ontzetting uit het lidmaatsehap staat de betrokkene binnen een maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op
de algemene vergadering. Ëïrj wordt daartoe ten spoedigste sehrifteri.ik
van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende
de beroepstermijn en hangende trret beroep is het tid geschorst.
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8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel

eindigt

verschuleligd.

Artikel

I

GELDMIDDEï,EN

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
contributies;
b. donaties:
a.

c.

inschrijfgetrden:

d.

heffingen en
revenuëir van veÍïnogen:

omslagen'

'

f.

subsidies;
schenkingen en andere toevallige baten;
baropbrengsten.
De contributies worden geheven ten bate van de rrerenigingskas. De in
artikel 5 lid 1 en 3 genoemde leden zijn verplicht deze jaarlijkse
bijdrage te betalen, waarvan de grootte op voorstel van het verenigingsbestuur door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De
leden worden daartoe, door regels in het Huishoudelijk Reglement te
stellen, in categorieën ingedeeld, die rnogelijk verschiliende bijdragen
betalen.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevalien gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het tretaien van een bijdrage te
verlenen.
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
Begunstigers zijn natuurlijke en/of rechtspersonen, die zich bereid
verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de
algernene vergadering vast te stellen minimun:.-bijdrage en door tret

g"
h.

besfuur als zodanig zijn aangenomen.
Begunstigers hehben geen andere rechten en veqplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
De rechten en verplichtingen van een begunstiger lrururen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel

verschuldigd blijft.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
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Artikel

9

VER.ENÏGÏI{GSBESTUUR

1. IIet beshrur bestaat uit teruninste vijf natuuriijke personen, die door
de algemene vergadering uit de stemgerechiigde leden worden benoemd.
2. De benoerning van de bestuursleden geschiedt uit eeÍx of rneer
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het
bestuur als vijf of meer ledcn. De voordracht van het bestuur wordt
bij de oproeping voor de vergadering meegeeleeld. Een voordracht
door vijf of meer leden moet uiterlijk acht en veertig uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. A.an elke voordracht kan het bindend karakter worden outnornen
door een rnet tenminste twee/derde van de uitgetrrachte stemmen
genomen besluit van de algemene vergadering.
4. Is geen voordracht opgernaalÍ, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakÍe voordrachten hef
bindend karakter te ontnernen, dan is de algemene vergadering vrij in
de keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de

benoeming uit die voordrachten.

Artikel 10 BESTUURSFUNCTIES EN BESLIIITVORMII.{G
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie
benoemd. ltret bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een
penningmeester aan. Het besfuur kan voor elk in dit lid genoemde
functionaris uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid
kan meer dan één functie bekleden.
2. Yan het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden
vastgesteld en ondertekend. In afwijking van wat de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming
en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de
vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden
gegeven.
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Artikelll

EINDEBESTUURSLID},{AATSCHAP,PERIODIEK
LIDMAÀTSCHAP, SCHORSING

1. Elk bestuurslid, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, kan
te allen tijde door de algernene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt

door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termíjn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af,
volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is herkiesbaar. Wie in een fussentijdse vacature wordt
benoernd, neemt op het ïooster van aftreding de plaats van zijn
voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
.

Artikel 12 BESTUURSTA.AK, VEI{TEGENWOORDIGING
1. Behoudens de beperkingen volgeqs de statuten is het bestuur belast
met het besturen van de vereniging.
Onder besfuren wordt in ieder geval verstaan:
a. De verplichting tot het houden van zodanige aantekening van de
verrnogenstoesÍand van de vereniging dat daan-lit te allen tijde haar
rechten en verpliehtingen kunnen worden gekend.
b. Het uitbrengen op een algemene vergadering, te houden binnen zes
maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlengtng van
deze termijn door de algemene vergadering, van een jaarverslag en het
doen van rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen
boekjaar gevoerde besfuur, onder overlegging van een balans en een
staat van baten en lasten.
Na afloop van de bovengenoemde termijn kan ieder lid deze rekening
en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
c. Het bijhouden van de ledenadnrinistratie en het opmaken van een
ledenregister waarin aitre leden van de vereniging rnet adressen zijn
opgenomen.
d. Het beheren van het verenigingsarchief.
e. Ftret uitvoeren van de besluiten van de algemene vergadering en van
de in deze statuten genoemde eomndssies.
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f.

De uitleg van de artikelen van de stafuten, het Huishoudelijk
Reglement en de daaruit voortvloeiende reglenterten, alsmede te
beslissen in die gevallen, waarin de reglernenten niet voorzien.
2. Indien het aantai bestuursleden beneden vi.if is gedaard, blijft het
bestuur bevoegd. Het is echter verplieht zo spoedig mogelijk een
algemene vergadering te beleggen ter voorziening in de vacature(s).
3. Het bestuur is hevoegd onder zijn verantwoordelijktreid bepaalde
onderdelen van zi.jn taak te doen uitvoeren door cornmissies, die door
het bestuur worclen benoemd.
4. Het besfuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering,
bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registeÍgoederen, het slrriten van overeenkomsten
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakÍ of zich iot zekertieidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden
beroep worden gedaan.
5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeerring van de argernene vergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot ueiLriigen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een
banklírediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsrnede het ter leeu nemen van
gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de
vereniging verleend bankkrediet;
d. het aafigaan van dadingen;
e. het optreden in reeh.te, waaronder begrepen tlet voeren van arbitrale
procedures, eehter met uitzondering van het nernen van conservatoire
maatregelen en van het nemen van die reehtsmaatregelen, welke geen
uitstel kunnen iijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsoyereentr(omsten;
g. het aangaan van reehtshandeiingen en het doen van investeringen,
een bedrag of waarde van vijf duizend gulden te boven gaande.
op het onÍbreken van gernelde goedkeuring kan door en tegen derden
geen beroep worden gedaan.
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6. Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van lid 4 wordt de
vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur'
Het besfur.lr kan de voorzitter of twee of rneer beshlursleden aanwijzen
als vertegenwoordiger(s) van het bestuur.
. Het bestuur is verplichi de bescheiden, bedoetrd in
tenminste tien jaar lang te bewaren.
7

Artikel

13

lid

1, a en b

HET DAGELIIKS BESTUUR

Een dagelijks besfuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris
en de penningrneester. Het dagelijks besfilur (D.B') coördineert de
werkzaamheden, behandelt de dagelijkse zaken en in spoedeisende
gevallen algemene zaken die niet behoren tot de specifieke taak van
een verenigingsbestuurslid.
Het dagelijkse bestuur doet verslag van zijn verrichtingen in de
eerstvolgende bestuursvergadering.

Artikel

tr4

\TERGADERINGEN VAI{ EIET VERE}IIGIhIGSBESTUUR

Het vereningsbestuur vergadert zo diku'ijls als de voorzitter of drie
andere bestuursleden dit wensen.
De voorzitter leidt de- vergadering, die door de secretaris bljeen wordt
geïoepen, tenminste vijf dagen voor de datum van de vergaderiug.

Artikel
I

15

VER.GADERINGEN VAl,l HET DAGELIJKS BE-

.,

Het dagelijks bestuur vergadert zo dikrvijls als de voorzitter of de
andere twee leden dit wensen.
Tenminste vijf dagen voor de datum van een vereningsbestuursvergadering stelt het dagelijks bestuur de agenela voor die vergadering vast'
De behandeling van ever$uele ingekomen stukken en voorstellen wordt
door het dagelijks bestuur bepaald, alsmede de voorbereidingen van de
verenigingsbestuursvergadering.
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Artikel

16

KASCOMMïSSIE

l.

De algemene vergadering benoentt jaarlijks uit de leden een cornmissie van tenminste twee personen, die geen deel uit mogen maken
van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het besiuur en brengt aan de algemene vergadering verslag
van haar bevindingen uit.
2. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich
door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de
cornmissie alle door haar gewenste irrlichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de kas de waarden te vertonen en'inzage van de boeken en
bescheiden van de vereniging te geven.
3. De trast van de corunissie kan te allen tijde door de algemene
vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoerning van
een andere connmissie.

,A,rtikel

17

ALGEMENE YERGADERIi\IGEN

1. Aan de algernene vergadering koneen in de vereniging alie bevoegdheden toe, die níet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn
opgedragen
2. Jaartrijks, uiterlijk zes maanden na af,loop van het verenigingsjaar,
wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In dejaarvergadering komen onder noeer aan de orde:
a. het.jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel
12met het verslag van de in artikel i6 bedoelde commissie;
b. de benoe.ming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het
volgende verenigingsjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstelien van het bestuur ofvan de leden, aangekondigd bij de
oproeping van de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worrÍen gehouden zo dikwijls het
bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een
zodanig aanÍal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van éénltiende
gedeelte der sternmen verplicht tot het bi.jeenroepen van een algemene

-9-

Statwten

yergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
trndien aan het verzoek hinnen veertíen dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelftot die bijeenroeping overgaan
door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tennninste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen
dagblad.

ATÉiKeI

18

TOEGANG EN STEMRECI{T

1. Alle leden van de vereniging en alle begunstigers hebben toegang
tot de algernene vergadering. Geen toegang hebben geschorste leden
en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van aRdere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist
de algemene vergadering
3. Ieder gewoon lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft een
stem.

4. Een lid kan zijn siem door een daartoe scirlftelijk gemachtigd
ander lid doen uitbrengen, met dien verstande dat een persoon op
zodanige wijze slechts tvree stemmen kan uitbrengen.

Artii<el

19

VOORZITTER.SCHAP, NOTULEN

1. De algernene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van
de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het
bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve.

2. Yanhet verhandelde in etrke vergadering worden door de secretaris
of een ander daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door
de voorzitter en de nofulist worden vastgesteld en ondertekend.
Z1j die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel procesverbaal van het verhandelde doen opmaken.
De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis
van de ieden gebracht.
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Artikel20

BESLUITVCIRMING VAN DE A]-GEMENE VERGADERING

1. Het ter atrgemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genornen is beslissend.
Hetzelf'de geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt.echter onmiddelii"jk na het uitspreken van het in het eerste
lid bedoelde oordeel de juistheid daaryan betwist, dan vindt een
nieuwe stemming plaats, waÍmeer de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming nier hoofdelijk of schrifteiijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
sternrning.
3. Voor zover de wet of de statuten niet anders bepalen, vrorden alle
besiuiten van de algemene vergadering genomen rnet volstrekte
meerderheid vaÍr de uitgebrachte sternÍnen.
4. Blanso stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volsÍrek3e
meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval
van een bindende voordraeht, een tweede sienrning tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
[Ieeft alsdan opnieuw niemand de volstrel«e meerderheid verkregen,
dan vinden hersternmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekÍe rneerderheid heeft verkregen, hetzij fussen twee perscnen is
gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemrning) wordt teikens gestemd tussen de personen, op wie bij de
voorafgaande stefiuning is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon,
op wie brj de voorafgaande sternming het geringste aantal stemmen is

uitgebraclit.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op
meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt,
cp wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer
kururen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken
beslist het lot wie van beiden is gekozen.
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6. Indien de steramen staken over een voorstel niet rakende verkiezing
van personen, dan is het verworpen.
7. Alle sternmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een
schriftelijke stennming gelvenst acht of een der steÍngerechtigden zulks
voor de sten"uning verXangt.
Schriftelijke sternming gesehiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgereehtigde
hoofdelijke stemming verlangt.

Artikel 2I BIJEENROEPING ALGEMENE VER.G,ADERÍNG
1. De atrgemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur.

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in artikel i2 lid l c" De termijn
voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen.
Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op de oproeping bedoeld

in artikel L7 líd 4 tweede aiinea.
2. Blj de oproeping worden de te behandelen onderweipen vermeld
onverrninderd heÍ bepaalde in aft1kel22.

Attíkel22

§TATUTENWÏJZIGING

1. In de statuten van de vereniglng kan geen verandering worden
gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, u/aartoe
is opgeroepen met de mededeling daí aldaar wijziging van de statuten
zal worden voorgestetrd.

2. Z1j die de oproeping tot de algernene vergadering ter behandeling
van een voorstel toí smruÍenwijziglng hebben gedaan, rnoeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel,
waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een
daartoe geschikte plaats voor de leden tel inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop vergadering zal worden gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden
toegezonden.

-L2-

Statwten

3. Een besluit tot statutenwrjziging behoeft een meerderheid van
tenminsle twee/derde van de uitgebrachte stemrnen, in een vergadering
waan tenÍninste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegerrrvoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan 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 gev/eest, ongeacht het aantal
tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van tenrninste tweelderde van de uitgebrachte
steÍnmen.

4. Een stafutenwijziging treedt niet in werlcing dan nadat hiervan een
notariële akte is opgernaakt.
Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Artikel23

ONTBINDIF{G

1. De vereniging kaÍl worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1,2 en 3 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van
het besluit tot ontbinding lid waïen. Ieder hunner ontvangt een geldk
deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo wordeil gegeven.
3. IIet bestuur is belast met de vereffening, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanwijst.

A.TtiKei

24

HUISHOUDEI-IJK REGLEVIENT

tr. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn rnet de wet, ook
waar die geen dwingend recht bevat, noch rnet de staflrten.
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