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AKTE VAN STATUTEI\'WIJZIGING VERENIGING
Sportvereniging KamPong HockeY

Heden, vier juli tweeduizend zes, verschijnt voor mij, mr. Harriët vanZenderetr, -

notaris te Utrecht:
de heer mr. Anthony Wouter Kolff, geboren te Rotterdam op achtentwintig -

november negentienhonderd zesenzeventig, met kantooradres (3584 BB) Utrecht, -

Pythagoraslaan2.-
De verschiinendepersoon verklaart:

A. Op tweeentwintig juni tweeduizend zes heeft de algemene vergadering van de -

vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Sportvereniging Kampong

Hockey, met statutairc zetel in de gemeente Utrecht, kantoorhoudende te 3585 -

LJ Utrecht,Laanvan Maarschalkerweerd 2, ingeschreven in het handelsregister

van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken onder -

dossiernummer 41265815, hierna te noemen: de "vereniging", besloten tot -

wijziging van de statuten van de vereniging en tot verlening van machtiging aan

de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden, -

hetgeen blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die algemene vergadering van

de vereniging, dat aandeze akte is gehecht.

B. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22lid I van de statuten van de

vereniging heeft het bestuur van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Sporfvereni ging'Kampong', met statutaire zetel in de gemeente Utrecht,

kantoorhoudende te 3585 LJ Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd 2, -

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

voor Utrecht en omstreken onder dossiernummet 40477058, goedkeuring -

verleend aan onderhavige wijziging van de statuten van de vereniging, hetgeen -

blijkt uit een goedkeuringsverklaring van dit bestuur, die aan deze akte is -

gehecht.
C. De statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij de akte van omzetting in een -

vereniging, op één augustus tweeduizend drie verleden voor lff. H. Stockmann,

destijds notaris te Utrecht. De statuten van de vereniging zijn nadien niet -

gewijzigd.
Ter uitvoering van voormelde besluiten worden de statuten van de vereniging

zodanig gewijzigd datzij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN
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NAAM
Artikel 1
l. De vereniging is genaamd: Sportvereniging Kampong Hockey'



c/tvt/S/ oerks Star Busmann 10650666/HVZ

2. De vereniging is lid van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:

Sportvereniging'Kampong', met statutaire zetel in de gemeente Utrecht,

kantoorhoudende te 3585 LJ Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd 2, -

ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken

voor Utrecht en omstreken onder dossiernummer 40477058, hierna te noemen: -

"Sportvereniging Kampong". Indien de vereniging geen lid meer is van

Sportvereniging Kamp ong, zal zii rlLet meer gerechtigd zijn het woord

"Kampong" in haar naam te voeren.

3. De vereniging is een voortzetting van de afdeling hockey van Sportvereniging -

Kampong, welke afdeling is opgericht op negentien oktober negentienhonderd -

vijfendertig.
ZETEL
Artikel2
De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het behartigen van de belangen van de hockeysport,

alsmede het doen beoefenen van de hockeyspo

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen houden van

(oefen)wedstrijden en door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk

kunnen zijn.
LEDEN
Artikel4
1. De vereniging kent gewone leden, leden van verdienste en jeugdleden.

Z. Gewone leden zijnzij, die aan het begin van een verenigingsjaar de leeftijd van

achttien jaar hebben bereikt of ouder zijn en die als zodamgziintoegelaten dan -

wel zij die gewoon lid zijn geworden op grond van het bepaalde in lid 5.

Gewone leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin -

stemrecht. De gewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse -

bijdrage.
3. Leden van verdienste zijn zij die op grond van hun verdiensten voor de

vereniging als zodanig door het bestuur zijn benoemd. Leden van verdienste -

hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben daarin stemrecht. De -

leden van verdienste zijn niet gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

bijdrage.
4. Jeugdleden zijnzij, die aan het begin van een verenigingsjaar nog niet de leeftijd

van achttien jaar hebben bereikt of die leeftijd in de loop van het verenigingsjaar

bereiken en die als zodanig zijn toegelaten. Met betrekking tot de jeugdleden -

geldt het volgende:
- van de jeugdleden die aan het begin van een verenigingsjaar de leeftijd van

zestien jaar nog niet hebben bereikt, heeft een wettelijke vertegenwoordiger
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toegang tot de algemene vergadering en daarin stemrecht; deze jeugdleden -

hebben niet zelf toegang tot de algemene vergadering, noch stemrecht; -

- de jeugdleden die aan het begin van een verenigingsjaar de leeftijd van -

zestien jaar hebben bereikt of ouder ziin, danwel de wettelijke

vertegenwoordigers van zodanig jeugdleden, hebben toegang tot de

algemene vergadering en hebben daarin stemrecht.-

De jeugdledenzijngehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage.

Een jeugdlid wordt gewoon lid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar, -

waarin het krachtens het vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd van achttien -

jaar bereikt, zonder verdere formaliteiten, tenzij het lidmaatschap met -

inachtneming van de daarvoor geldende regels vóór de aanvang van bedoeld -

verenigingsj aar is opgezegd.
Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken -

over "leden" zonder verdere aanduiding, worden daaronder zowel de gewone -

leden, de leden van verdienste, als de jeugdleden verstaan, en waar in deze -

statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken oVêf -

"lidmaatschap" zonder verdere aanduiding, wordt daaronder zowel het -

lidmaatschap van de gewone leden, van de leden van verdienste, als van de -

jeugdleden verstaan, alles voorzover de statuten en de reglementen geen nader -

onderscheid maken of het tegendeel uit het zinsverband blijkt.

7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden ziin -

opgenomen
BEGLINSTIGERS
Artikel5
1. Begunstigers zijn zij diezich bereid hebben verklaard de vereniging financieel te

steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimumbijdrage.

Z. Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun -

bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.

LIDMAATSCHAP KNHB
Artikel6
1. Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden -

daardoor lid van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn als zodanig -

(mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de -

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name is

begrepen de tuchtrechtspraak.
2. Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of

zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële

bijdragc de vereniging steunen of zullen steunen en van hen die met de

hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen zichte

(mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de -

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond en zijn organen, waaronder met name is

begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen
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nemen en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige

individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden -

aÀngegaaî.
TOELATING LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel T
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating-

besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP-
Artikel 8
l. Het lidmaatschap eindigt door:

a. overlijden van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door de vereniging;

d. ontzetting.
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden

aan de vereisten voor het lidmaatschap blj de statuten gesteld te voldoen,

wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook

wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het -

lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door

het bestuur
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door het -

bestuur, warìneer het de vereniging krachtens de statuten van de Koninklijke -

Nederlandse Hockey Bond verboden is het betrokken lid als lid van de

vereniging te handhaven.
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 ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter -

onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid

redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. -

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap

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

opgezegd.
6. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een -

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

een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing.
Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen

in het geval zijn geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.

Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de -

statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op

onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het -
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9. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond

dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat -

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te -

laten voortduren en van een besluit tot ontzetting staat de betrokkene binnen een

maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep op de

algemene vergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het

besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met -

dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene -

vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.

10. De hoedanigheid van lid van verdienste kan een persoon slechts ontnomen -

worden door een besluit van de algemene vergadering, genomen met een

meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. -

1 l. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft -

desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGLINSTIGERS -

Artikel9
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen ttjde -

wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse

bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.-

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur'

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 10
De leden van de vereniging zijn verplicht:

a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de Koninkltjke -

Nederlandse Hockey Bond, alsmede de besluiten van hun organen na te leven; -

b. de verplichtingen, die de vereniging en/of de Koninklijke Nederlandse Hockey -

Bond uit naam vanzljnleden aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te

aartvaarden en na te leven. Tot deze verplichtingen behoort onder meer het -

aanvaarden en nakomen van door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond, -

mede namens zijn leden, azrngegane verplichtingen jegens een of meer derden, -

aangaande de verkoop enlof exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen erVof

uitzendrechten;
zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;

er voor te zorgendat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en dat

de voorschriften die, door ofvanwege het bestuur en/ofhet bestuur van de -

Koninklijke Nederlandse Hockey Bond met betrekking tot de handhaving van de

orde bij die wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden opgevolgd;-

er voorte zorgen dat de belangen ofhet aanzienvan de hockeysport, de -

vereniging en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond door hun toedoen niet

op ontoelaatb arc wijze worden geschaad;

c.
d.

e.

f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de -
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Koninklijke Nederlandse Hockey Bond te onthouden van bedrieglijke hande -

lingen;
g. tot betaling van contributie, zulks met inachtneming van het daaromtrent in de -

statuten en reglementen van de vereniging bepaalde.

JAARLIJKSE BIJDRAGEN
Artikel 1l
1. De gewone leden, de jeugdleden en de begunstigers zijn gehouden tot het

betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden

vastgesteld. Zijlnnnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een

verschillende bij drage betalen.
2. Bij toetreding als lid is entreegeld verschuldigd. Het bedrag van het entreegeld -

zal door de algemene vergadering worden vastgesteld'

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

van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen

BESTUUR
Artikel 12
1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal -

van ten minste vijf natuurlijke personen, die door de algemene vergadering -

worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, onverminderd het -

bepaalde in het volgende lid.

2. De algemene vergadering kan besluiten dat een of meer bestuursleden buiten de

leden worden benoemd.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot -

het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien of

meer leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de - 
I

vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de -

aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.-

4. Is geen voordracht opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in haar -

keuze.
5. Indien er meer dan een voordracht is, geschiedt de benoeming uit die -

voordrachten.
EINDE BESTWRSLIDMAATSCHAP, PEzuODIEK AFTREDEN EN
SCHORSING
Artikel 13
l. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde -

door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die

niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt -

door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaren nazijn benoeming af, volgens een door

het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herbenoembaar. -

Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats

van zijn voorganger in.
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3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door bedanken.

BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BEST

Artikel 14
1. De voorzitter van het bestuur wordt in functie benoemd door de algemene

vergadering. De bestuursleden wijzen uit hun midden een secretaris en een -

penningmeesteraan.Zijkunnenvoorelkvanhenuithunmiddenoofi-
plaatsvervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden' -

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen -

opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld eî -

ondertekend. In afiuijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het -

oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van oer -

besluit niet beslissend.
aangaande de vergaderingen

gegeven
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen

van en de besluiworming door het bestuur worden

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15
l. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het -

besturen van de vereniging.

2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur

bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering

te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de -

orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van

zijntaakte doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden

benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te -

besluiten tot het aaîgaãîvan overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en -

bezwaringvan registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij

de verenigingzichals borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor -

een derde sterk maakt of zichtot zekerheidstelling voor een schuld van een -

ander verbindt.
Deze beperking geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de

vereni ging ter zake v an deze handelingen.

5. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk -

handelende bestuursleden, onder wie de voorzitter, de secretaris of de

penningmeester.
6. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of -

meer bestuursleden kan de algemene vergadering een of meer personen

aanwijzen om de vereniging te vertegenwoordigen.

VERENIGINGSJAAR. JAARVERSLAG EN REKENING EN

VERANTWOORDING
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Artikel 16
1. Het boekjaar van de vereniging - tevens verenigingsjaar - loopt van één augustus

vanenigjaartotenmetéénendertigjulivanhetdaaropvolgendejaar.-
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige -

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen

kunnen worden gekend.

Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop

van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene -

vergadering, eenjaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over

het gevoerde beleid. Het legf de balans en de staat van baten en lasten met een -

toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over, waarbij gevoegd een -

verklaring omtrent de getrouwheid van deze stukken afkomstig van een -

accountant als bedoeld in artikel 2:393lid I van het Burgerlijk Wetboek. Deze -

stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening -

van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding

gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlÜke -

bestuursleden in rechte vorderen datzij deze verplichtingen nakomen.

De vereniging is verplicht opdracht tot onderzoek van de balans en de staat van

baten en lasten met toelichting te verlenen aan een accountant bedoeld in het -

vorige lid, tenzij de ledenraad met algemene stemmen, in een ledenraad waarin -

alle afgevaardigden aanwezigof vertegenwoordigd zijn, besluit dat het

onderzoek van de in lid 3 bedoelde stukken geschiedt op de wijze als bedoeld in

artikel 2:48lid2 vanhet Burgerlijk Wetboek. Indien niet alle afgevaardigden -

aanwezigof vertegenwoordigd zijn, dankan terzake geen tweede ledenraad -

bij eengeroepen worden.
5. De accountant bedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoek verslag -

uit aan het bestuur, en geeft de uitslag vanzijn onderzoek weer in een verklaring

omtrent de getrouwheid van de jaanekening.

Het bestuur is verplicht de accountant bedoeld in lid 4 ten behoeve van zijn -

onderzoek alle door hem gevraagde inlichtingen te verschaffen, hem desgewenst

de kas en de waarden te vertonen en de boeken, bescheiden en andere

gegevensdragers van de vereniging voor raadpleging beschikbaat te stellen. -

De balans en de staat van baten en lasten met toelichting worden goedgekeurd -

door de algemene vergadering. Goedkeuring van de balans en de staat van baten

en lasten met toelichting strekt niet tot decharge aan een bestuurslid

Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en3 gedurende -

zeven jaren te bewaren.
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier -

gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging -

geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens -

4.

6.

7.

8 .

9.
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gedurende de volledige bewaartijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

r0650666/HVZ

beschikbaar zijnenbinnen redelijke trjd -

4.

PERSON
Artikel 17
1. Het bestuur kan namens de vereniging personeel in dienst nemen.

2. Het bestuur stelt de beloning en de arbeidsvoorwaarden van het personeel vast.-

ALGEMENE VERGADERIN
Artikel 18
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, -

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het -

verenigingsjaar. In de jaarvergadering wordt in ieder geval aan de orde gesteld -

hetjaarverslag, de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met

de toelichting, de verlening van decharge a¿m het bestuur voor het gevoerde -

beleid over het afgelopen verenigingsjaar, de voorziening in eventuele vacatures

en de voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping -

voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit -

wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanigaarftal -

leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van

niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen -

gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overg¿ulll

door oproeping overeenkomstig het bepaalde lid 5 of bij advertentie in ten -

minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met

inachtneming van de in lid 5 bedoelde oproepingstermijn. De verzoekers kunnen

alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en

het opstellen van de notulen.
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De -

oproeping geschiedt ofwel schriftelijk, daaronder begrepen per elektronische -

post verzonden bericht (e-mail), aan de adressen van de leden volgens het -

ledenregister en aan diegenen die volgens artikel 19 toegang tot de algemene -

vergadering hebben ofivel door plaatsing van een aankondiging in dan wel het -

officieel orgatm van de vereniging dan wel op de website van de vereniging.-

De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, de dag van de -

verzending niet meegerekend, onverminderd het bepaalde in de artikelen2Z en -

23.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd

het bepaalde in de artikelen 22 en23.
TOEGAN
tutikel 19

I
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1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, -

bestuursleden die geen lid van de vereniging zijnen alle begunstigers. Geen -

toegang hebben geschorste leden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 9, -

en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in het vorige lid bedoelde personen beslist de -

voorzitter van de algemene vergadering.

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft, met inachtneming van het

bepaalde in artikel 4lid 4, één stem. Bestuursleden die geen lid van de

vereniging zijn, hebben een raadgevende stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid -

uitbrengen. Een lid kan daarbij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde -

optreden.
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN
Artikel20
l. De algemene vergaderingen worden, tenzij de situatie zich voordoet als -

omschreven in artikel 18 lid 4 laatste zin, geleid door de voorzitter van de

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter enzijn

plaatsvervanger, dan treedt een van de andere bestuursleden door het bestuur aan

te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze vnjze niet in het voorzitterschap -

voorzien,danvoorzietdevergaderingdaarinzeIf.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander

door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de -

voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de

vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het

verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal

wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel2l
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een

genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd -

voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het vorige lid bedoeld -

oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien

de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aarwezige dit

verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de

oorspronkelij ke stemmitg.
3. Voor zover de stafuten

de algemene vergaderi
uiteebrachte stemmen.

4. Ongeldige en blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijnuitgebracht. -

of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van

ng genomen met volstrekfe meerderheid van de -

1 0
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Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval van een bindende voordracht,

een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan -

weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen

plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekfe meerderheid heeft gekregen, hetzii

tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij deze

herstemmingen, waafonder niet is begrepen de tweede stemming, wordt telkens

gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, -

evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het -

geringste aarÍaI stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het -

geringste aarfial stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door

loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen -

stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen -

twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.-

Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende een verkiezing van

personen, dan is het verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, teruij de voorzitter een schriftelijke -

stemming wenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigden zulks vóór de

stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten

briefies. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk,terzij een stemgerechtigde -

hoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zíjn deze niet in een vergadering -

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als

een besluit van de algemene vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aan'wezig of vertegenwoordigd -

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, -

omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al heeft geen oproeping -

plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wíjze geschied of is enig ander

voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee -

5

6.

verband
STATUTEN

houdende formaliteit niet in acht genomen.

WIJZIG
Afükel22
L In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door

een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de -

mededeling daf aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en na -

verkregen goedkeuring van het bestuur van Sportvereniging Kampong. Deze -

goedkeuring behoeft alleen gevraagd te worden indien de voorgestelde -

wijzigingen van de statuten van de vereniging van wezenlijk belang zijn voor -

SporfverenigingKampong,ditterbeoordelingvanhetbestuurvan-
Sporfvereni ging Kampong.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste -

vijftien dagen, de dag van de verzending niet meegerekend.

1 1
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Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór

de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging

woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikfe plaats voor de leden ter -

irzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. -

Een besluit tot statutenwij zigingbehoeft een meerderheid van ten minste twee -

derden van de uitgebrachte stemmen.

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

is opgemaakf. Tot het doen verlijden van zodanige akte is ieder bestuurslid -

bevoegd.
5. Wijzigingen in de statuten van de vereniging dienen onmiddellijk ter kennis van

het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond te worden gebracht.-

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel23
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden I,2 en 3 van het vorige artikel is ten -

aanzíen van een zo danig besluit van overeenkomsti ge toepassing.

2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogen vereffend door de -

bestuursleden, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders

bepaalt.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een rechtspersoon met een -

soortgelijke doelstelling als die van de vereniging.

4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de -
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2.

vereffening van haar
bepalingen van deze

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de -

statuten zoveel mogelijk van kracht.

5. De algemene vergadering benoemt de persoon die de boeken, bescheiden en -

andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jarcn -

dient te bewaren
HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN
Ãrtikel24
L De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement enlof andere -

reglementen vaststellen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend -

recht bevat. noch met de statuten.

3. Wijzigingen in de reglementen van de vereniging dienen onmiddellijk ter kenms

van het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond te worden

gebracht.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hooftl van deze akte -

vermeld.

12
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Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting

daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van -

deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende -

persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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