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BA/AI'4/37 -445
VASTTEGGING STATUTEN

Heden, vijfentwintig
maart negentienhonderddrjeennegentig, -verschenen voor mij, Mr. Johannes wilhelmus Gemma Maria
Bazelmans, notaris ter standplaats Valkenswaard: -----1. de heer Bernardus Petrus Maria Haanappel, technisch -----*

veiligheids inspecteur, wonende valkenierstraat !67, 5s53
cP Valkenswaard, geboren te Tilburg op vijf september ---negentienhonderdvijfr:ndertj.g, gehuwd; -----2- de heer Hendricus Marhijs Johannes Maria schenkelaars t --direkteur, wonende de vrasroot 3, 5555 KR Valkenswaard,
geboren te Veldhoven op zes juni negentienhonderddrj_eenvijftig,
gehuwd; -----3. de heer Tonny van Roon, hoofd afdeling automatisering,
wonende Het Laar I, 5551 ZC Valkenswaard, geboren te
Rotterdam op eenendertig oktober negentj_enhonderdveertig,
gehuwd; -----4. de heer Louis Maria Joseph Bernard paul palmen, tandarts,
wonende wilhelminapark L, 5554 JD valkenswaard, geboren te
Eindhoven op el-f december negentienhonderdachtenieertig:,
gehuwd
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De comparanten verklaarden bij deze te wi1Ien overgaan tot -vastlegging van de statuten van na te noemen vereniging,
waartoe zj.j vooraf te kennen gaven a1s volgt: -----:__
op acht novemberx negentienhonáerdtweeennegóntig werd tijdens
de oprichtingsvergadering van de vereniging beéloten om over
te gaan tot de oprichti-ng van de Val-kenswaardse Gc,lfclub, te
vestigen te Valkenswaard
Daarbij werden de comparanten voornoemd, alsmede na te noemen
heer c-J-M.Franses, benoemd tot bestuuràers en werden zij
gemachtigd de statuten van de vereniging te doen opstellán,
conform de model-statuten van de Nederl-andse Golf ràderatie en
deze te doen opnemen in een notariëIe akte
Van bedoel-de vergadering zijn notulen gehouden, waarvan
een uittreksel aan deze aktó wordt gehócht
Comparanten verklaarden thans de statuten van de vereniging
a1s volgt vast te leggen.
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Arti.kel 3.
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van het golfspel, alsmede het bevorderen van het onderlinge contact tussen haar leden
2" De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door
het in gebruik verkrijgen en onderhouden van een of meer
gorfbanen met bijbehorende accommodatie, de oefening van de leden te verzorgen, evenementen op het gebied van de
golfsport te organiseren en al-le wettige middelen, die aan
haar doel bevorderlijk kunnen zijn, alres met inachtneming
van de statuten, het huishoudelijk reglement en de belangen van de Nederlandse Gol_f Federatie.
LEDEN. LEDEN VAN VERDIENSTE. ERELEDE}{
Artikel 4. 1. Leden van de vereniging zíjn zíj die de achttien-jari-ge
leeftijd hebben bereikt
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen
- van a1]e leden zijn opgenomen3. Erereden zijn leden dÍe als zodanig bij besruit van de
algemene vergadering, op voordracht van het bestuur of van
tenninste tien l-eden zíjn benoemd wegens het feit dat zij
zich op bijzonder eervo.r-l. wijze jegàns de vereniging
hebben onderscheiden
4" Leden van verdlgls!" zijn teden die op dezelfde wijze als
in het vori.gre lid bepaald zijn benoemà wegens het ieit
zij zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk dat
hebben gemaakt

5- waar in deze statuten wordt gesproken van leden zonder
meer, zijn hiermee bedoeld de (gewone) leden, de leden van
verdienste en 9_"r_:I:19d"", tenzj-j het tegendeel blj.jkt.
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:- :- -ry=g=EDEN-BEc'n{srrGERS
ffiant1edenzijnzij;;;-;;;_;;-;;;;;';;;;;-;;-;;-::vereniging deelnemen, doch nog niet de achttien-jarige
leeftijd hebben bereikt
2- Begunsti-gers zijn zij di-e zich bereid verklaard hebben de
vereniging financieel te steunen met een door de algremene
_ vergadering vast te stel_len minimum_bijdrage
3 - Ay'spirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten
en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de
statuten zijn toegekend en opgelegd
.

-

TOELÀTING

Artikel 6
-----1. Het bestuur bestist o*t.;;; ;"-;;;;;;;;;-;;-.;;;;:-";=;rrantl-eden en begunstigers
2- Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering
alsnog tot toelatj-ng besluj-ten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
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Artikel- 7.
1. Het lidmaatschap eindj-gt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden
wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor
het lidmaatschap bij de statuten gestel-d te voldoen,
wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redeJ.ijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
d- door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken -wanneer een lid i-n strijd met de statuten, reglementen
of besl-uiten der vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt
2. Opzeggi-ng door de vere,niging 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 opzeggingsterrnijn van vier weken- Echter kan het l-idmaatschap onmiddeLlijk worden beêindigd indien van de vereniging of van het
lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het U.dmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige --Iid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was
opgezegd
5. Een lid j-s niet bevoegd door opzegging van zijn lj-dmaatschap een besluit waarbij de verplichti-ngen van de leden van de geldelijke aard zj-jn verzwaard, te zijnen opzichte
uit te sluiten
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het
bestuur
7. van een besruit tot opzegging van het ridmaatschap door de
vereniging op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwj-js van de vereniging niet gevergd kan worden het l-idmaatschap te
l-aten voortduren en van een besruit tot ontzetting uit het
lidrnaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besruit beroep open
op de algemene vergadering. 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 evenwel dat het
geschorste lid het recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoeLde beroep wordt
behandeld, te verantwoorden
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B" Het bestuur is in enige en hoogste instantie bevoegd een 1id voor een bepaalde tijdsduur (niet langer dan zes
maanden) te schorsen in de uitoefening van al zijn rechten
of van bepaalde rechten ingeval: ---- de betrokkene bij herhaling in strijd handelt met of
niet nakomt zíjn verplichtingen a1s 1id, onder welke
verplichtingen mede begrepen de nalevi-ng van deze of
namens het bestuur gestelde regels of aanwi-jzingeni de
betrokkene moet vooraf tenminste eenmaal schriftelijk
terzake zíjn gewaarschuwd; -- de betrokkene door handelingen of gedragingen het belang
van de vereniging of de Nederlandse Golf Federatie in
ernstige mate heeft geschaad
9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel verschuldigd
::::::-::-__::__:_:__
Àrtj-kel 8. -1. De rechten en verpli-chtingen van een adspirantl-id en van een begunstiger kunnen te alJ-en tijde wederzijds door
opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel
blijft
verschuldigd

1:_3:13gg:::-i:::_::""ài"J,:"#F,n",ïR:?ï_1"_ï_1a_o_"_=_-_1:'__Artikel 9.
-1. De leden, de adspirantleden en de begunstigers zijn
gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Zíj
kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een
verschi-11ende bijd;'age betalen
De algemene vergadering kan voorts bepalen dat een lid bij
zj-jn toelating een entreegeld is verschuldigd
2- De bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd per een -januarj- van het verenigingsjaar. Het bestuur kan bepalen welke toesrag verschuldig<i is bij ratere betaring en welke
reductie wordt verleend bij vroegere betaling
De toeslag en de reductie worden bepaald aan de hand van
het rente-ni"veau
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage te verlenen.
-__

RECHTEN ADSPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

ÀrtikeL lg.
Behalve de overige rechten die aan adspirantleden en
begunstj-gers bij of krachtens deze statuten worden toegekend,
hebben zi-j toegang tot de algemene vergadering, zolang de
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vergadering niet anders bes]ist, doch hebben daarj-n geen
stemrecht.
BESTTruR

Artikel Ll-.
1. I{et bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste --vijf natuurl-ijke personen, die door de algemenê-::::---=:-i
vergadering worden benoemd. De benoemi.ng geschiedt uit de
leden

2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer
bindende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel
het bestuur als tien of meer l-eden. De voordracht van het
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering mee,gedee1d. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de
aanvang van de vergadering schriftelijk
bij het bestuur -worden ingediend. ----3- Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ------.j
ontnomen door een met tenminste twee/derde van de
uÍtgebrachte stemmen genomen besl-uit van de algemene
vergade.rirg, geàomen in een vergadering waarin ten minste
twee/derde van de leden vertegenwoordigd is.
4. rs geen voordracht opgemaakt, of besl-uit de algemene
vergadering overeenkomstig het voorgaande lid áe opge*aakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, àán is
de algemene vergadering vrij in de keus
5. rndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten
-EINDE BESTWRSTIDI{AÀTSCHÀP - PERIODIEK ÀFTREDEN - SCHORSINCÀrtike]- 121- Elk bestuursrid, ook wanneer hij voor een bepaal_de tijd is
benoemd, kan ':e allen tijde door de algemene vergaderi.rg worden ontslagen of geschorst. een schórsing di_e niet
bj-nnen drie maanden gevorgd wordt door een Éesluit tot
ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn_ E1k
2bestuurslid treedt ui.terJ-ijk drie jaar na
benoemi-ng af, volgens een door het besiuur op te
"í5.,maken
rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie---_
in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster de plaats van zijn voorganger in
3. Het bestuurslidmaatschap eindigi vóorts: -----_
a. door het eindigen van het l-idmaatschap van de
vereniging;
b. door bedanken; -----c. door overlijden;
d. door het verlies van het vrije beheer over zijn
vermogen

BESTIruRSFT'NCTIES

Artike].

13.

-

BESTUITVORHING VAN HET BESTUUR
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1. Het bestuur wi-jst uit zijn nidden een voorzitter, een
secretaris en een penningmeester aan. Het kan voor elk
hunner uit zj-jn midden een vervanger aanwj-jze-r\. Een
bestuurslid kan meer dan een functie bekleden
2. Van 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 hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel
van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de i-nhoud
van een besluit niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaan
de de vergaderingen van en de besluitvorming door het
bestuur worden gegeven
BESTtruRSTÀÀK - VERTEGENWOORDIGTNG
Artj-ke1
14.
*BehoGens-1.
de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast net het besturen van de vereni_ging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft
het bestuur bevoegd. Het j_s echter verplicht zo
spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open
plaatsen aan de orde komt
3. Het bestuur j-s bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies die door het bestuur worden benoemd.
4- Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene
vergadering, bevoegd tot het sl-uiten van overeenkomsten
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij dè vereniging
zichr al-s borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt zicl
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling
voor een schuld van een derde verbindt. op het ontbreken
van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan
onverminderd het in de laatste vorzin van lj-d 4 bepaalde
wordt de vereni-ging in en buiten rechte vertegenwoórdigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter;
c. hetzij door twee andere bestuursl_eden
JAARVERSLAG * REKENING EN VERANTWOORDING
Artt-kel 15.
1. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met
eenendertig december
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekenj-ngen te Èouden dat daaruit te
all-en tijde haar rechten en verpJ-ichtingen kunnen worden
gekend

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen

zes
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na afloop van het verenigingsjaar, behoudens
verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een -balans en een staat van baten en lasten, rekening en ----verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd
bestuur. Na verloop van de termijn kan i-eder lid deze
rekening en verantwoording in rechte van het bestuur
vorderen
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de ----rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoordj-ng
bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie
van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de comrnissie a1J.e door haar
gewenste inlichtj-ngen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven
6. De last van de commj.ssie kan te al.J.en tijde door de
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door
de benoemj-ng van een andere commissie.
7. Het bestuur is verpricht de bescheiden bedoeld in de leden
2 en 3 tien jaren lang te bewaren.
- --:---- --- - ÀIGEIIíENE VERGADERINGEN
Artikel 16.
1. Aan de algemene vergadering komen in de verenÍ-ging alre -bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan
het bestuur zijn opgedragen.
z. Jaarlijks, uiterlijk zes naanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarwergadering - gehouden. rn de jaarvergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording -----bedoeld in artikel 15 met het verslag van de al_daar --bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissj-e -voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. 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.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk
verzoek van ten
minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen verplj_cht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een maanden
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termijn van nÍet langer dan vier weken. rndien aan het
verzoek binnen veertien dagen gfeen gevolg wordt gtegeven, kunnen de verzoekers zel-f tot dÍe bijeenroeping overgaan door oproepi-ng overeenkomstig artj-kel zo of bi-j advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging
gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van de
in artÍkel 2O vermelde oproepi_ng'stermi.jn
- TOEGANG EN STEMRECH"
Artikel 77.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben all-e leden van
de vereniging, het bestuurslj_d dat geen lj-d van de
verenigj-ng is, alle adspirantleden en al-le begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het
bepaarde in artiker 7, 1id 7, êD geschorste bestuursl-eden.
2. over toelating van andere dan de in rid 1 bedoelde personen besl1st de algemene vergadering.
3" reder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft
een stem
4- Een lid kan zijn stem door een schriftelijk
daartoe -----gemachtigd ander lid uitbrengen
VOORZÏTTERSCHAP - NOTULE}T -____
Artikel 18
1. De algemene ve,rgaderingen 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 wj.jzen, als
voorzitter op. wordt ook op deze wijze niet in hét
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering
daarin zelve
2. Van het verhandelde i-n elke vergadering worden door de
secretaris of een ancier door de voorzi_tter daartce
aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter
en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
z\ die
de vergadering bijeenroepen kunnen een notari-eel
proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud
van de notu1en of van he.t proces-verbaal_ wordt ter kennis
van de leden gebracht
- BESTUITVORMTNG VAN DE ALGEIIíENE VERGÀDERING
fr-t- LrJ"Í.tiI
L> Ï. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de
voorzittar dat door de vergadering een besluit is genomen
is beslissend. Hetzelfde gerdt voor de inhoud .ran áe.
genomen beslui-t voorzover gestemd werd over een niet
schriftlijk
vastgelegd voorsteL
2- wordt echter onmiddel-h-jk na het uitsprekên van een in het
eerste l-id bedoeld oordeel- de juistheid ervan betwi_st, dan
vj-ndt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of , indien de oorspronkeli_jke stemming
r-!

j

!--

1

i
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niet hoofdelijk of schriftefijk
geschi-edde, een stemgerechtigde aanÍrezige dit verlangt. Door deze nj-euwe
stemmJ-ng vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming,
J.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen
vrorden alle besluiten van de algemene vergadering genomen
met volstrekte meerderheid van oe. uitgebrachte stemmen. -4- Blanco stemmen worden beschouwd al-s niet te zijn
uitgebracht "
q
Indien bij een verkiezingr van personen niemand de vol
strekte meerderheid heeft verkregêD, heeft een tweede
stemming, af ingeval van een bindende voordracht, een
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats.
i{eeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid
verkregen, dan vj-nden herstemmingen plaats, totdat hetzij
een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen ----staken" Bfj gernelde herstemminEen (waaronder niet j_s
begrepen de tweede stemrning) wordt teJ.kens gestemd tussen
de personen op wJ-e bij de voorafgaande stemming is
gestend, evenr^/el uitgezonderd de persoon, op wj_e bij die
voorafgaande stemming het geringste aantal stemrnen is
uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het gerj.ng*
ste aantal- stemmen op meer dan een persoon uitgebracht,
dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
bi-j de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen word.en --uitgebracht. ïngeval bij een stemming tussen twee personen
de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is
gekozen
6- rndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
verkiezj-ng van personen, dan is het verworpen.
.7
A1le stemmj-ngen geschieden mondeJ-ing, tenzij de voorzj_tter
een schri-ftelijke stemmj-ng gewenst acht of een der stemgerechti-gden zul-ks voor de stemming verlangt. schriftelijÉe
steÍruning geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acc-t-amatie is rnogerijk, tenzij een
stemgerechtigdehoofde1ijkestemmingver1angt
8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze
niet in een vergaderj-ng bijeen, heeft, mits met voorkennis
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit
van de algemene vergadering.
9. Zolang i-n een alqemene vergradering alle l-eden aanwezig of
vertegenwoordigd zíjn, kunnen geldj-ge besl-uiten worden
genomen, mi-ts met alge.mene stemrnen, omtrent alle aan de
orde komende onderwerpen - dus mede een voorsteL tot
statutenwijzi-ging of tot ontbinding - ook al heeft geen
oproeping pl-aatsEehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is eni-g ander voorschrj-ft omtrent het
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oproepen en houden van vergaderj-ngen of een daarmee
verband houdende formaliteit niet in acht genomen
BÏJEENROEPÏNG ATGEMENE VERGADERING
Àrtike]- 2O- *f De-Igêmene vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur" De oproeping geschiedt schaj.fte_lijk aan de
ad.z-eqsen van de leden volg,ens het l-edenregister bedoeld in
artikel 4De terniijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven
dagen---* --*
2. Bij de oproeping worden de te behandelen ondersrerpen ver-

___iïi1:_:::::i:i::::_::: Hffiï*3ï"':_::_:::ii:i:i_31_:i
Artikel
27.

_??

__

-----1. De alGrnene vergadering en het bestuur kunnen commissies
instel-1en tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of
tot voorlichting en bijstand van de algemene vergaderinE of van het bestuur.
2- De taak, dê bevoegdheden en de werkwijze van deze commissj-es worden door het bestuur ge.re,geld. voorzover zíj niet
uit het besrr-rit tot een instel-ring voortvloeien. Het
bestuur voorziet in tussentijdse vacatures.
3 " Aan commissies d.i-e door de algemene vergadering zijn
ingesteld, kunnen daarbij bepaalde bevoègdhedeá .r-i t *t
bestuur voor een daarbij tevens te beparón t:-jdvak worden
- - - :::?:1311: _ : : : : _ : : ;;;;;;;^,,; ;;
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Artikel22.
--:
1" in*Ee statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een beslui_t van een algemene
vergadering. waartoe is opgeroepen met de meaeaáiing
dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
_
_
2- zíj die de oproeping tot de algemene vergadering ter
behandeling van een voorstel tot statutenwijzi-ging hebben
gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor aá vergáderingen
een afschrift van dat voorstel-, waarin de voorg"ár-g"r,
wijziEing woorderijk i-s opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzaqe leggen tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordi gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedóeld, aan
alLe leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste ----twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering
waarin ten minste twee/derde van de leden teEenwooioig ot*
vertegenwoordigd is. is niet tweer/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na die
vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te
houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin
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over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of ;
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemrnen

4. Een statutenwij zi-ging treedt niet in werking dan nadat
hi-ervan een notariêle akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
;;-.- - - - -- - - : - - : - -----------t--- 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algernene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3
van het voorgaande arti.kel is van overeenkomstige
toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen dj_e ten
tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder
hunner ontvangt een gelÍjk dee1. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemmingr aan het
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Artikel 24. -------

: : _: : : : : _: : : : : _: _:

i:-Dê-E-gemene vergadering kan een huishoudelijk reglement -vastste]-].en.
2. Het huishouderijk reglement mag niet in strijd zijn met de
wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met dê statuten van de verenj-ging, noch met de statuten, reglementen of berangen van de Nederrandse Golf Federatie.
Vervolgens verklaarden de comparanten dat bij gemeJ.de
vergadering voor de eerste maal werden benoemd tot leden van
het bestuur:
1. de comparant sub t;
2. de comparant sub 2; -----3. de comparant sub 3;
4. de comparant sub 4;
5. de heer conradus Josephus Maria Franses, particulier,
wonende Hoge Akkers 16, 5554 GL Valkenswaard, geboren te negentienhonderdeenendertig,
' s-Gravenhage op zes juli
ongehuwd; -----van wie de sub L, 2 en 3 genoemden de functies van ---respectievelj.jk voorzitter, secretaris en penni-ngmeester
zullen bekleden en die sub 4 en 5 genoemd de functj_e van ---bestuurs].id.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend
WÀÀRVAN AKTE in rninuut is verleden te Valkenswaard op de
datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave
van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben deze -eenparig verkl-aard van de inhoud van deze akte te hebben ---kennj-sgenomen en op volJ-edige voorLezing daarvan geen prij s
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te stellen
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door
comparanten en mij, notarj-s, ondertekend
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