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Heden de negen ên twintigste december
negentienhonderd negen en t,achtig verschenen voor miJ' Ivlr.
Herman ,.Toseph tviul"der, notaris ter standplaats Àalten:
1. de heer Johannes Piek, magazijnbeheerder, geborên op --; tien juni negentienhondêrd vijftig' wonende 7L26 BS ---*

I grerlevoort, Roelvinkstraat 2O;
2. de Ïreer Gerrit Jan Kempink, timmerÍlàÍ1, geboren op vi jf vijftig,
; en twintig juli negenÈi€nhonderd drie 9,enen
Vismarkt
Bredevoort,
7126
AP
----wonende
I
3 de heer Lambertus Heersink, huisman, geborên op
; eeventien juni negentienhonderd drie23,en vijftig, wonendê
I ltZd BR Bredevoort, Roelvinkstraat
ten deze handelende ats voorzitter, sekretaris en ----penningmeester van na tê mel-den vereniging en als
lasthebbers vanr
a. Willemina Engelina Pennings-Lievêrs, huisvrouw, geboren
ï op dertig iaáuari neqentienhonderd zes en veertig,
I wànenae ltZg À9í Bredevoort, Kleine Gracht 1;
Ë. Eduardo Prinzen, elektromonteur' gêborên op tien oktober
; negentienhonderd zeven en vi jftig, rrronende 7LZl l,tf
I AaIten, Bredevoortsestraatweg 1374;
ó. Anna Gerharda Maria lrÍensink-Doppen, modinetÈe, geboren . op viiftien december negentienhonderd twee en vijftig,I,
I rón*ná* 7L26 BhI Bredevoort, Frederik Hendrikstraat
die bij het geven van de last handelden ale bestuursleden van de te Bredevoort gevestigde verenigingi -----Volleybalvereniging "Brevolk" en tezamen met de comparanten
voornóemd vormende het voltallige bestuur van die ---vereniging en deze vereniging rechtsgeldig
vertegánwoordigende, €Ir handelend ter uitvoering van êen -besluít van de algemene ledenvergadering van gemelde -----*
vereniEing gehouden te Bredevoort op drie november
negentlenhon<lerd negen en tachtig, blijkende van gernel<l --leátuit uit een aan deze alcte gehecftt uittreksel uit de --notulen van die vergadering.
De comparanten verklaarden dat in gemelde algemene
vergadêrinq rechtsgeldig werd besloten de statuten van de *
veréniging te wijzigen en vast te leggen bij notariële akte
en dat cle vereniging vanaf heden zal worden gerêgeerd door
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Artikel

I.

De @-ing
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BREVOLK'"

Zïi-irevestigd
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draagt de naam:

VoLLEYBALVERENIGÏNG

te Bredevoort'

gêmeênte Aalten.

DOEL

Áffier

2.

Fe-ve:feÏ;iffi'ing heeft ten doel; het bevorderen van de ------volleybalsport, in de meêst algemene zin.

Artikel 3.
ne-ffiíing

werd opgericht op elf februari
negentienhonderd vijf en tachtig.
LEDEN.

Árr

4.

1. Àlle t eden zijn gewone leden. Gewoon tid is degene die l-I als li d is toegelaten overeenkomstig het bepaalde in =-artike 1 5.
2. Donate urs zijn zij die zich als zodanig bij het bestuur
ï hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten.
I zíi st eunen de vereniging met een financiêIe bijdrage, l'
I waarva n het mj-nimum wordt, vastgesteld door de algemene I fedenv ergadering,
Artikel 5
ïl@diE-ai"e tid wiL worden geeft zíct- daartoe op bij de I sekretaris.
2, Het bestuur beslist in eerste instantie of een kandidaat
; al of niet als lid wordt toegelaten.
3. De sekretaris geeft van een beslissing tot leet' aI dan -II niet toelaten onverwijld schrift.elijk kennis aan de ---kandidaat
4. fndien een kandidaat in eerste instantie niet is
toegelaten, kan hij binnen veertien dagen na ontvangst
van de kennisgeving, beroep doen op de Algemene

Vergadering
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de
sekretaris. Op het beroep wordt besloten op de eerst
volgende algemene vergadering.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 6
I;-'effi'rmaatschap eindigt door: -----a. overlijden; -----b. schrifteli jke opzegging door tret lid;
a, schriftelijke opzegging namens de vereniging
Deze kan te allen tijde en zonder inachtneming van -een opzeggingsterrnijn geschieden door het bestuur --wanneer redelijkervijze van de vereniging niet
gevergd kan worden Ïret lidmaatschap te laten
voortduren;
------:q. ontzetting.
Deze kan alleen door het bestuur worden uitgesproken,
wanneer een lid in strijd met de statuten
reglementen of besluiten van de vereniging handelt of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt
z. Ten aanzien van een bestuurslid geschiedt de opzegging naJnens de vereniging en de ontzetting door de algemene vergadering. Hem staat geen beroep open als hierna is -bedoeld
J.
Degene, ten aanzien van wie een besluit tot ontzetting is gênomen, r*ordt ten spoedigste schriftelijk van het -besluit rnet opgav€ van redenen in kennis Eesteld.
Hem staat binnán vier weken na ontvangst van de
kennisgeving beroep op de algemene vergadering open
Het beroep moet schriftelijk bij de sekretaris worden -ingediend.
4. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep
behandeld kan worden op de eerstvolgende door het
best.uur voorgenomen algemene vergaderi.ng, roept het
bestuur binnen vier weken na ont.vangst van het
ingedien<ile beroep een algemene vergadering bijeen ter -behandeling van het beroep.
De betrokkene wordt Ín de gelegenheid gesteld om zích -tijdens de behandeling van het beroep op de algemene ---
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vergadering t.e verdedigen

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de
betrokkene gesehorst, evenwel meÈ dien verstande dat hij
Devoegq rs de algemene vergadering waarin op het beroep

wordt beslist tijdens de behandeling van het beroep bij
te r^tonen en dan het woord te voeren
Hij heeft echter geen stemreclrt.

SCHORÉING.

Á8iffi7:

gêooemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan
f@'evallenr
ï het bestuur êen rid als zodanig schorsen voor ten -----I hooqste drie maanden, indj-en het bestuur niet voldoende
I termen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten
2. Het bepaaLde in artikel 6 leden 2 tot en met 5 is van -T overeênkomstige toepassing.
RECHTEN EN VERPLTCHTÏNGEN.
Àitikel 8.
F-ffinderdhetoveriqensbijdewetofdezestatuten; bepaalde, hebben de leden treÈ recht om van de door het
I t*-st,rrrr aan te wiizen faciliteiten en eigendommen van de
vereniging gebruik te maken. Dit gebruik moet geschieden
overeenkomstig de door heÈ bestuur vastgestelde
reglementen en besluiten, alsmede overeenkomstig de ---qebruiken en eventueel onder de vOorwaarden, als dOor -het bestuur zí3n of zullen worden vastgesteld.
2 . De door de leden verschuldiEde kontributies en overige bijdragen worden vastgesteld door de Algemene ---Vergadering
bestuur bepaalt op welke wijze en op wel-ke datum --.
1 Het
uiterJ-ijk aan de financiële verplichtingen moet zijn *-I
I

I
I

voldaan

Personen, van wie het lidmaatschap êen aanvang heeft
! . genomen
of is geêindigd of die zijn geschorst, zijn over
áe maand, waarin de aanvang, het einde of de schorsi-ng plaats vindt, de kontributie voor het geheel
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit
). Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk
is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid
verscftuldiqde, geheel of gedeeltelijk niet zal worden -ingevorderd. Een zodanig besluit wordt de betrokkene --door de penningmeester schriftefijk meegedeeld' waarna binnen dertig dagen betaling moet plaatsvinden van het bedrag, dat wêl- wordt ingevorderd, bij gêbreke waarvan het besluit vervalt
van getden vall-ende kosten, komen
9. AlIe op de invordering
voor rekening van de betrokkene. De invordering van
ge1-den met buitengegone middelen, zoals door tussenkomst
van êen incasso bureau of deurwaarder geschiedt
krachtens besÈuursbesluit .
Artikel 9,
Fa ï/oora@aande goedkeuring van de Algemene Vergadering is
het bestuur bevoegd in naam van de Leden rechten te ------bedinEen en verplichtingen aan te gaan
BESTUUR

Áïffii-ro.

Ïll-EF6estuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal
ï bestuursleden wordt vastgest'eld door de Algemenê ------I vergadering. Slechts leden van de vereniging zijn

I

verkiesbaar als besluursleden. De bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de
Algemene Vergadering
2, Jaarlijks treedt tenminste êén bestuursliid àf, volgens
een door het bestuur op te maken rooster. Het bestuur -kan besluiten dat meer dan êén bestuurslid jaarlijks ---

aftreedt

3.

L.
I

I

1.
6.
1

Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Nieuwbenoemde bestuursleden aanvaarden hun funktie
terstond na hun benoeming en nemen op het rooster van -aftreden de plaats van hun voorgangers in. De Àlgemene Vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander --t ijdstip vastsÈellen
De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevoLgd wordt door ont.slag, eindígt door verloop
van die termijn,
Schorsing van een bestuurslid al-s fid van de verenigíng
houdt tevens in de schorsing als bestuurslid. Het einde
van het lidmaatschap houdt têvens in het einde van het
bestuurslidmaatschap
8en Ëestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen. Bij een vakature in het bestuur wordt binnen twee

ter ----vervulling daarvan, tenzij het bestuur besluit met de *vervulling te wachten tot de eerstvolgende door heÈ
bestuur voorg€nomen AlEemene Vergadering,
Artikel 11.
Ï-]lffiderdzijneigenvêrantwoordelj-jkheidkanhet--I bestuur zich ter uitvoering van zí3n taak doen bijstaan
I door adviseurs of commissies, welke door het bestuur --I worden benoemd.
2, De adviseurs en/of de samensÈel-ting van de commissies -door tret bestuur aan de Algemene Vergadering ---ï worden
I bekend gemaakt
maanden een Àlgemene Ledenvergadering gehouden

VERTEGEÀÍWOORDÏGING .

ffi

De \zereni$ng wordt vêrtegenwoordigd door tenrninste twee -geza$enfi jk handelende bestuursleden.
BESTUURSVERGADERING

ï,:Tffiitter
bepaalt waar en Ii/anneer ê€D ---ï bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht
deze bijeen te roepen op verzoek van tenminste twee
II bestuursleden
2. De voorzit.ter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een
; bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek -I van tenminste twee bêstuursleden
3. De voorzitter heeft de bevoegdheid de beraadslaging over
ïI een aan de orde zijnd onderwerp te sluiten, tenzij het. bestuur and.ers besluit
4. Bij staken van stenrnrên heeft de voorzitter een ---T beslissende stem.
5. De sekretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur
met een besluitenlijst.
; besluit te volstaan
D" notulen casu quo de besluitenlijst worden door het -I bestuur
vastgesteld.
I
ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel I4

I . Tenminste eenmaal per jaar wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering ---*--gehouden (jaarvergadering). De algemene vergadering kan
evenwel de genoemde ternijn voor ieder jaar afzonderlijk
verlengen.
Een algemene vergadering wordt voorts gehouden krachtens
Z. een
besluit van de voorziÈter of van heÈ besÈuur of op t schriftefijk
verzoek van tenminste zoveel leden als
I
tezamen
bevoegd
zijn êên/tiende gedeelte van de stemmen
II
in een algemene vergadering uit te brengen.
3. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering en ; heeft de bevoegdheid aldaar het wóord t.e voéren en

t voorstellen te doen
4. leder lid heeft een stem. Een stem kan niet door €en --; gemachtigde worden uitgebracht.
AGENDA VAII DE ALGEMSNE VERGADERING

Artj.kel 15.

agenEa van de jaarvergadering bevat tenminste de
5=Fvolgende
punten:
g. verkiezing van bestuursledenl
b. jaarverslag door het beetuur over het afgelopen -----

boekjaar;

z.
I

1.
t
I
I
I
I

I

!.

:.
t
I
9.
I
I
I
I
I

g. rekening en verantwoording door het bestuur over het
bestuurr Zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
d. verslag van de bevindingen van de kascornmissiet ----s. benoeminq kascommissie
De agenda van een algemene vergadering wordt overigens
door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van
heÈgeen in dit artikel is bepaald.
Op sc?rriftelijk verzoek van tenminste zoveel leden als
tezamen bevoegd zijn één/tiende gedeelte van de stemmen
in een algemene vergadering uit te brengen, is het
bestuur verplictrt een opgegeven punt op de agenda te *-plaatsen, mits zodanig verzoek wordt ontvangen tenminste
tien dagen voor de algemene vergaderinq, de dag van
ontvangst en van de vergadering niêt meegerekend
Wordt een verzoek om êen punt op de agenda te plaatsen,
niet ontvangen voor de hiervoor bepaalde dag, dan kan -het bestuur alsnog besluiten het opgegeven punt op de -agenda te plaatsen. De sekretaris doet daarvan zo -----rnogel-i jk onverwijld schriftelijke mededeling aan de
I eden
Heeft gêen zodanige mededeling pJ-aatsgevonden, dan kan de algemene vergadering besluiten het opgegeven punt
niet in behandeling te nemen
Indien een opgêgeven punt niet in behandeling wordt
genomen, zal het punt op de aqenda van de eerstvolgende
algemene vergadering moeten worden geplaatst.
ïn afwijking van het vorenstaande moet een voorstel tot
statutenwijziging worden ontvangen tenminstê dertig
dagen voor de algemene vergadering, de dag van ontvangst
van de vergadering niet meegerekend. Het bepaalde in
"n
lid 4 is in dat geval niet van toepassing. Het bestuur i" verplicht aIle vereiste maatregelen te treffen

OPROEPING TER ALGEMNNE VERGÀDERÏNG.
ATt.IKEI Ib.

vergaderingen worden door de zarg van de
F-Tffi
sekretaris
bijeen geroêpen door middel van een ---1

Í

schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt
I toegezonden
tenminste zeven dagen tevoren, de dag van -I
oproeping
van de vergadering niet meegerekend.
en
I
De
kennisgevingen
bevaèten de vermelding van tijd en --L. plaats van de te houden
vergadering, eventueêl de plaats
t
waar
stukken
ter
inzage
zi-jn gelegd, alsmede de agenda,
I
tretroudens
het
bepaalde
in
artikel 15 fid 4
I
3. Indien aan êen verzoek, als bedoeld in artikel 14 lid 2
i binnen veertien dagen geên gevolg wordt gegeven, kunnen
d" verzoekers zeLf tot de bijeenroeping overgaan op de I wijze,
als is bepaald in lid I van dit artikel 16.
I
BESLUIrVORI{ING IN DE AIGEMENE VERGADERING.
Artil<el L7
1. Àlle besluiten van de alsemene versaderinc worden -----I genomen bij volstrekte meerderheid. van stemmen, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald. Ongeldige
en blanko stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht
gestemdr ov€r zaken --2. Over personen wordt schrÍftelijk
mondeling, tenzij de voorzitter of de algemene
vergadering anders besl-uit
3. Bij staking van Ëtemmen, anders dan over de benoeming -van personen, is het voorstel verworpen. Bij staking van
stemmen over de benoeming van pergonen beslist het lot.
Heeft
bij de stemming over de benoeming van personen --L.
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die
de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de ---tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
I

I
t

STATUTENWIJZlGÏNG.

Artj-kel

18

Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de
algemene vergadering, genomen met een meerderheid van -tenminste twee/derde van de stemmen. In deze vergadering
moet tenminste de helft van de leden aanwezig zijn
ïndien in een vergadering, waarin êen voorstel tot ----statutenwijziging aan de orde is, ni-et de helft van de leden aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering
bijeen geroepen, t€ houden niet eerder dan tien dagen en
niet later dan dertig dagen na de eerste. In deze
vergadering kan een besluit tot statutenwijziging
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de slemmen, ongeacht het aantal
aanwezige leden
3. Zíj die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter --behandeling van een voerstel- tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de -----

1.
I
I
I
2,
ï

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de -voorgedragen wijziging woordefijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen
tot na afloop van de dag, $raarop de vergadering wordt -gehouden,
4, De bepalingen in deze statuten, die reeds op grond van een dwingende wetsbepalíng van toepassing zijn, zljn --niet voor wijziging vatbaar. Zodanige bepalingen komen voor in arti-kel 6, artikel 14 leden l, 2 en 3, artikel 15 lid l, artikel LB leden 3 en 5 en artikel 19.

ONTBINDÏNG.

Artikel 19
Il--Eet -bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en 3 is van -----ï overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding
I van de vereniging.
2. In geval van ontbinding wordt de bestemming van het
; batig saldo vastgesteld bij besluit van de Algemene ---Vergadering
Op dit besluit is het bepaalde in artikel- 18 leden l, 2
en 3 eveneens van overeenkomstige toepassing.
SLOTBEPALTNG
Ár-TÏïGï--zEF
fG- aÏÏfgevallen waarin door de wet, de statuten of de ï reglemenÈen niet is voorzien, beslist het bestuur
2. Elk lid wordt qeacht bekend te eijn net de bepalingen -ï van de statuten en reglementên.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend
. WAARVAN AKTE iN .in het hoofd dezer
de
dat.um
te
op
verleden
Aalten
minuut is
vermeld
akte
--:----Nê zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op
volledige voorlezinq daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de ---comparanten en mij, notaris, ondertekend.
J. Piekr G.J. Kempink; L. Heersink; H.J. I'Iulder
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