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AKTE VAN STATUTEI\'WIJZIGING VERENIGING
KamPongHockeY
Sportvereniging

Heden,vier juli tweeduizendzes, verschijnt voor mij, mr. Harriët vanZenderetr,
notaris te Utrecht:
de heer mr. Anthony Wouter Kolff, geborente Rotterdam op achtentwintig
novembernegentienhonderdzesenzeventig,met kantooradres(3584 BB) Utrecht,
Pythagoraslaan2.persoonverklaart:
De verschiinende
A. Op tweeentwintigjuni tweeduizendzes heeft de algemenevergaderingvan de
Sportvereniging Kampong
verenigingmet volledige rechtsbevoegdheid:
Hockey, met statutairc zetelin de gemeenteUtrecht, kantoorhoudendete 3585
LJ Utrecht,Laanvan Maarschalkerweerd2, ingeschrevenin het handelsregister
van de Kamer van Koophandel en Fabriekenvoor Utrecht en omstrekenonder
dossiernummer41265815,hierna te noemen:de "vereniging", beslotentot
wijziging van de statutenvan de vereniging en tot verlening van machtiging aan
de verschijnendepersoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden,
hetgeenblijkt uit een uittreksel uit de notulen van die algemenevergaderingvan
de vereniging, dat aandezeakte is gehecht.
B. Overeenkomstighet bepaaldein artikel 22lid I van de statutenvan de
vereniging heeft het bestuurvan de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Sporfvereniging'Kampong', met statutairezetel in de gemeenteUtrecht,
kantoorhoudendete 3585 LJ Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd2,
ingeschrevenin het handelsregistervan de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Utrecht en omstrekenonder dossiernummet40477058,goedkeuring
verleend aan onderhavigewijziging van de statutenvan de vereniging, hetgeen
blijkt uit een goedkeuringsverklaringvan dit bestuur,die aan deze akte is
gehecht.
C. De statutenvan de vereniging zijn vastgesteldbij de akte van omzetting in een
vereniging, op één augustustweeduizenddrie verledenvoor lff. H. Stockmann,
destijds notaris te Utrecht. De statutenvan de vereniging zijn nadien niet
gewijzigd.
Ter uitvoering van voormelde besluitenworden de statutenvan de vereniging
zodanig gewijzigd datzij in hun geheelkomen te luiden als volgt:

STATUTEN
NAAM
Artikel 1
l.

De vereniging is genaamd:SportverenigingKampong Hockey'
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De verenigingis lid van de verenigingmet volledigerechtsbevoegdheid:
Sportvereniging'Kampong',met statutairezetel in de gemeenteUtrecht,
kantoorhoudendete 3585 LJ Utrecht, Laan van Maarschalkerweerd2,
ingeschrevenin het handelsregistervan de Kamer van Koophandel en Fabrieken
voor Utrecht en omstrekenonder dossiernummer40477058,hierna te noemen:"SportverenigingKampong". Indien de vereniging geenlid meer is van
SportverenigingKamp ong, zal zii rlLetmeer gerechtigdzijn 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 negentienoktober negentienhonderd

2.

vijfendertig.

ZETEL
Artikel2
De vereniging heeft haar zetelin de gemeenteUtrecht.

DOEL
Artikel 3
1. De vereniging heeft ten doel het behartigenvan de belangenvan de hockeysport,
alsmedehet doen beoefenenvan de hockeyspo
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door het doen houden van
(oefen)wedstrijdenen door alle wettige middelen die aan het doel bevorderlijk

kunnenzijn.
LEDEN
Artikel4
1. De vereniging kent gewoneleden, leden van verdiensteen jeugdleden.
Z. Gewone leden zijnzij, die aan het begin van een verenigingsjaarde leeftijd van
achttienjaar hebbenbereikt of ouder zijn en die als zodamgziintoegelaten dan
wel zij die gewoon lid zijn gewordenop grond van het bepaaldein lid 5.
Gewone leden hebbentoegangtot de algemenevergaderingen hebbendaarin
stemrecht.De gewoneleden zijn gehoudentot het betalenvan eenjaarlijkse

bijdrage.
3.

4.

Leden van verdienstezijn zij die op grond van hun verdienstenvoor de
vereniging als zodanig door het bestuurzijn benoemd.Leden van verdienste
hebbentoegangtot de algemenevergaderingen hebbendaarin stemrecht.De
leden van verdienstezijn niet gehoudentot het betalenvan eenjaarlijkse
bijdrage.
Jeugdledenzijnzij, die aan het begin van een verenigingsjaarnog niet de leeftijd
van achttien jaar hebbenbereikt 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 verenigingsjaarde leeftijd van
zestienjaar nog niet hebbenbereikt, heeft een wettelijke vertegenwoordiger
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toegangtot de algemenevergaderingen daarin stemrecht;dezejeugdleden
hebbenniet zelf toegangtot de algemenevergadering,noch stemrecht;
de jeugdleden die aan het begin van een verenigingsjaarde leeftijd van
zestienjaar hebbenbereikt of ouder ziin, danwel de wettelijke
vertegenwoordigersvan zodanigjeugdleden,hebbentoegangtot de
algemenevergaderingen hebbendaarin stemrecht.De jeugdledenzijngehouden tot het betalenvan eenjaarlijkse bijdrage.
5 . Eenjeugdlid wordt gewoon lid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar,
waarin het krachtenshet vorenstaandede daartoevereisteleeftijd van achttien
jaar bereikt, zonder verdereformaliteiten, tenzij het lidmaatschapmet
inachtnemingvan de daarvoor geldenderegels vóór de aanvangvan bedoeld
verenigingsjaar is opgezegd.
6 . Waar in deze statutenen in de reglementenvan de vereniging wordt gesproken
over "leden" zonder verdereaanduiding,worden daaronderzowel de gewone
leden, de leden van verdienste,als de jeugdleden verstaan,en waar in deze
statutenen in de reglementenvan de vereniging wordt gesprokenoVêf
"lidmaatschap"zonder verdereaanduiding,wordt daaronderzowel het
lidmaatschapvan de gewone leden,van de leden van verdienste,als van de
jeugdleden verstaan,alles voorzover de statutenen de reglementengeennader
onderscheidmaken of het tegendeeluit het zinsverbandblijkt.
7. Het bestuurhoudt een registerwaarin de namen en adressenvan alle leden ziin
opgenomen

BEGLINSTIGERS
Artikel5
1. Begunstigerszijn zij diezich bereid hebbenverklaard de vereniging financieel te
steunenmet een door de algemenevergaderingvast te stellen minimumbijdrage.
Z. Begunstigershebbengeenandererechtenen verplichtingen dan die welke hun
bij of krachtensde statutenzijn toegekenden opgelegd.

LIDMAATSCHAP KNHB
Artikel6

1. Personendie als lid toetredenof zijn toegetredentot de vereniging worden
daardoorlid van de Koninklijke NederlandseHockey Bond en zijn als zodanig
(mede-)onderworpenaan de statuten,reglementenen besluitenvan de
Koninklijke NederlandseHockey Bond en zijn organen,waarondermet name is
begrepende tuchtrechtspraak.
2. Personendie een al dan niet betaaldefunctie binnen de vereniging uitoefenenof
zullen uitoefenen,met uitzonderingvan hen, die uitsluitend door een financiële
bijdragc de vereniging steunenof zullen steunenen van hen die met de
hockeysportgenerlei bemoeienishebbenof zullen hebben,dienen zichte
(mede-)onderwerpenaan de statuten,reglementenen besluitenvan de
Koninklijke NederlandseHockey Bond en zijn organen,waarondermet name is
begrepende tuchtrechtspraak;daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen
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nemenen alle vereisteregelingentreffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige
individuele persooneen daartoestrekkendeovereenkomstzal worden
aÀngegaaî.

TOELATING LEDEN EN BEGUNSTIGERS
Artikel T
1. Het bestuurbeslistomtrentdetoelatingvan ledenenbegunstigers.
2.

Bij niet-toelating tot lid kan de algemenevergaderingalsnogtot toelating-

besluiten.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAPArtikel 8
Het lidmaatschapeindigt door:
a. overlijden van het lid;
b. opzeggingdoor het lid;
c. opzeggingdoor de vereniging;
d. ontzetting.
2. De vereniging kan het lidmaatschapopzeggenwanneereen lid heeft opgehouden
aan de vereistenvoor het lidmaatschapblj de statutengesteldte voldoen,
wanneerhij zijn verplichtingenjegens de vereniging niet nakomt, alsook
wanneerredelijkerwijs van de vereniging niet gevergdkan worden het
lidmaatschapte laten voortduren. Opzeggingdoor de vereniging geschiedtdoor
het bestuur
a
Opzeggingvan het lidmaatschapdoor de vereniging geschiedtvoorts door het
bestuur,warìneerhet de vereniging krachtensde statutenvan de Koninklijke
NederlandseHockey Bond verbodenis het betrokken lid als lid van de
vereniging te handhaven.
4 . Opzeggingvan het lidmaatschapdoor het lid of door de vereniging kan slechts
geschiedentegen het einde van een verenigingsjaaren met inachtnemingvan een
opzeggingstermijnvan ten minste vier weken. Het lidmaatschapkan echter
onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergdkan worden het lidmaatschapte laten voortduren.
5 . Een opzeggingin strijd met het bepaaldein het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelatentijdstip volgende op de datum waartegenwas
l.

6.

opgezegd.
Een lid kan zijn lidmaatschapmet onmiddellijke ingang opzeggenbinnen een
maandnadathem een besluit is meegedeeldtot omzetting van de vereniging in

eenandererechtsvorm,tot fusieof tot splitsing.
7 . Een lid is niet bevoegdzijn lidmaatschapmet onmiddellijke ingang op te zeggen
in het geval zijn geldelijke rechtenen verplichtingen worden gewijzigd.
8 . Ontzetting kan alleen worden uitgesprokenwanneereen lid in strijd met de
statuten,reglementenof besluitenvan de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.Ontzetting uit het lidmaatschapgeschiedtdoor het

bestuur
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Van een besluit tot opzeggingvan het lidmaatschapdoor de vereniging op grond
dat een lid zijn verplichtingenjegens de vereniging niet nakomt, alsook dat
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergdkan worden het lidmaatschapte
laten voortduren en van een besluit tot ontzetting staatde betrokkenebinnen een
maandna de ontvangstvan de kennisgevingvan het besluit beroepop de
algemenevergaderingopen. Hij wordt daartoeten spoedigsteschriftelijk van het
besluit met opgavevan redenenin kennis gesteld.
Gedurendede beroepstermijnen hangendehet beroepis het lid geschorst,met
dien verstandedat het geschorstelid het recht heeft zich in de algemene
vergadering,waarin het beroepwordt behandeld,te verweren.
10. De hoedanigheidvan lid van verdienstekan een persoonslechtsontnomen
worden door een besluit van de algemenevergadering,genomenmet een
meerderheidvan ten minste twee derdenvan de uitgebrachtestemmen.
1l. Wanneerhet lidmaatschapin de loop van een verenigingsjaareindigt, blijft
desalnietteminde jaarlijkse bijdrage voor het geheelverschuldigd.

9.

EINDE VAN DE RECHTENEN VERPLICHTINGENVAN BEGLINSTIGERS
Artikel9

1. De rechtenen verplichtingen van een begunstigerkunnen te allen ttjde
wederzijdsdoor opzeggingworden beëindigd,behoudensdat dejaarlijkse
bijdrageover het lopendeverenigingsjaarvoor het geheelblijft verschuldigd.2. Opzeggingdoor de vereniginggeschiedtdoor het bestuur'

VERPLICHTINGENVAN DE LEDEN
Artikel 10
De leden van de vereniging zijn verplicht:
a. de statutenen de reglementenvan de vereniging en van de Koninkltjke
NederlandseHockey Bond, alsmedede besluiten van hun organenna te leven;
b. de verplichtingen, die de vereniging en/of de Koninklijke NederlandseHockey
Bond uit naam vanzljnleden aangaatof die uit het lidmaatschapvoortvloeien, te
aartvaardenen na te leven. Tot dezeverplichtingen behoort onder meer het
aanvaardenen nakomenvan door de Koninklijke NederlandseHockey Bond,
verplichtingenjegens een of meer derden, mede namenszijn leden, azrngegane
aangaandede verkoop enlof exploitatie van televisie- en/of radio-opnamenerVof
uitzendrechten;
c . zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;
d. er voor te zorgendat de door hen te spelenwedstrijden ordelijk verlopen en dat
de voorschriften die, door ofvanwege het bestuuren/ofhet bestuurvan de Koninklijke NederlandseHockey Bond met betrekking tot de handhavingvan de
orde bij die wedstrijden mochten worden gegeven,stipt worden opgevolgd;e . er voorte zorgen dat de belangenofhet aanzienvande hockeysport,de
vereniging en de Koninklijke NederlandseHockey Bond door hun toedoenniet
op ontoelaatbarc wijze worden geschaad;
f. zich tegenoverelkanderen derdenen tegenoverde vereniging en/of de -

oerksStarBusmann
C/wI/S/

g.

10650666/HVZ

Koninklijke NederlandseHockey Bond te onthoudenvan bedrieglijke hande
lingen;
tot betaling van contributie, zulks met inachtnemingvan het daaromtrentin de
statutenen reglementenvan de vereniging bepaalde.

JAARLIJKSEBIJDRAGEN
Artikel1l
1. De gewone leden, de jeugdleden en de begunstigerszijn gehoudentot het
betalenvan eenjaarlijkse bijdrage, die door de algemenevergaderingzal worden
vastgesteld.Zijlnnnen daartoein categorieënworden ingedeelddie een
verschillendebij dragebetalen.
2. Bij toetreding als lid is entreegeldverschuldigd. Het bedragvan het entreegeld
zal door de algemenevergaderingworden vastgesteld'
3. Het bestuuris bevoegdin bijzondere gevallen geheleof gedeeltelijkeontheffing
van de verplichting tot het betalenvan een bijdrage te verlenen

BESTUUR
Artikel 12

1. Het bestuurbestaatuit een door de algemenevergaderingvast te stellen aantal
van ten minste vijf natuurlijke personen,die door de algemenevergadering
worden benoemd.De benoeminggeschiedtuit de leden, onverminderdhet
bepaaldein het volgendelid.
2. De algemenevergaderingkan besluiten dat een of meer bestuursledenbuiten de
ledenworden benoemd.
3. De benoemingvan bestuursledengeschiedtuit een of meer voordrachten.Tot
het opmakenvan zulk een voordracht zijn bevoegdzowel het bestuurals tien of
meer leden. De voordracht van het bestuurwordt bij de oproepingvoor de
vergaderingmeegedeeld.Een voordracht door tien of meer leden moet vóór de
aanvangvan de vergaderingschriftelijk bij het bestuurworden ingediend.4. Is geenvoordracht opgemaakt,dan is de algemenevergaderingvrij in haar
5.

keuze.
Indien er meer dan een voordracht is, geschiedtde benoeminguit die
voordrachten.

EINDE BESTWRSLIDMAATSCHAP,PEzuODIEKAFTREDENEN
SCHORSING
Artikel 13
l.

2.

Een bestuurslidkan, ook al is hij voor een bepaaldetijd benoemd,te allen tijde
door de algemenevergaderingworden ontslagenof geschorst.Een schorsingdie
niet binnen drie maandenwordt gevolgd door een besluit tot ontslag,eindigt
door het verloop van die termijn.
Elk bestuurslidtreedt uiterlijk drie jaren nazijn benoemingaf, volgens een door
het bestuurop te maken rooster van aftreden.De aftredendeis herbenoembaar.
Wie in een tussentijdsevacaturewordt benoemd,neemt op het rooster de plaats
van zijn voorgangerin.

I
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Het bestuurslidmaatschapeindigt voorts door bedanken.

EN BESLUITVORMINGVAN HET BEST
BESTUURSFUNCTIES
Artikel 14
1. De voorzitter van het bestuurwordt in functie benoemddoor de algemene
vergadering.De bestuursledenwijzen uit hun midden een secretarisen een
penningmeesteraan.Zijkunnenvoorelkvanhenuithunmiddenoofiplaatsvervangeraanwijzen.Een bestuurslidkan meer dan één functie bekleden'
2. Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisnotulen
opgemaakt,die door de voorzitter en de secretarisworden vastgesteldeî
ondertekend.In afiuijking van hetgeende wet dienaangaandebepaalt,is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkomingen de inhoud van oer

besluitnietbeslissend.
3.

Bij huishoudelijk reglementkunnen nadereregelen aangaandede vergaderingen
van en de besluiworming door het bestuurworden gegeven

BESTUURSTAAKEN VERTEGENWOORDIGING
Artikel 15
l.

Behoudensde beperkingenvolgens de statutenis het bestuurbelastmet het
besturenvan de vereniging.

-

benedenvijf is gedaald,blijft hetbestuur
2. Indienhet aantalbestuursleden
vergadering
Het is echterverplichtzo spoedigmogelijkeenalgemene
bevoegd.
te beleggen,waarinde voorzieningin de openplaatsof openplaatsenaande
3.

4.

orde komt.
Het bestuuris bevoegdonder zijn verantwoordelijkheid bepaaldeonderdelenvan
zijntaakte doen uitvoeren door commissiesdie door het bestuurworden
benoemd.
Het bestuuris, mits met goedkeuringvan de algemenevergadering,bevoegdte
besluitentot het aaîgaãîvan overeenkomstentot verkrijging, vervreemdingen
bezwaringvan registergoederen,en tot het aangaanvan overeenkomstenwaarbij
de verenigingzichals borg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich voor
een derde sterk maakt of zichtot zekerheidstellingvoor een schuld van een

anderverbindt.
Deze beperking geldt mede voor de bevoegdheidtot vertegenwoordigingvan de
vereniging ter zakev an dezehandelingen.
5. Het bestuurvertegenwoordigtde vereniging.
De bevoegdheidtot vertegenwoordigingkomt mede toe aan twee gezamenlijk
handelendebestuursleden,onder wie de voorzitter, de secretarisof de
penningmeester.
6. In alle gevallenwaarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of
meer bestuursledenkan de algemenevergaderingeen of meer personen
aanwijzenom de vereniging te vertegenwoordigen.

VERENIGINGSJAAR.JAARVERSLAGEN REKENINGEN
VERANTWOORDING
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Artikel 16
1. Het boekjaarvan de vereniging - tevensverenigingsjaar- loopt van één augustus
vanenigjaartotenmetéénendertigjulivanhetdaaropvolgendejaar.2. Het bestuuris verplicht van de vermogenstoestandvan de vereniging zodanige
aantekeningente houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
a
Het bestuurbrengt op een algemenevergaderingbinnen zes maandenna afloop
van het boekjaar,behoudensverlenging van dezetermijn door de algemene
vergadering,eenjaarverslaguit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerdebeleid. Het legf de balansen de staatvan baten en lastenmet een
toelichting ter goedkeuringaan de vergaderingover, waarbij gevoegdeen
verklaring omtrent de getrouwheidvan deze stukken afkomstig van een
accountantals bedoeld in artikel 2:393lid I van het Burgerlijk Wetboek. Deze
stukkenworden ondertekenddoor de bestuurders;ontbreekt de ondertekening
van een of meer van hen, dan wordt daarvanonder opgavevan redenenmelding
gemaakt.Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlÜke
bestuursledenin rechte vorderen datzij dezeverplichtingen nakomen.
4 . De vereniging is verplicht opdrachttot onderzoekvan de balansen de staatvan
baten en lastenmet toelichting te verlenen aan een accountantbedoeld in het
vorige lid, tenzij de ledenraadmet algemenestemmen,in een ledenraadwaarin
alle afgevaardigdenaanwezigof vertegenwoordigdzijn, besluit dat het
onderzoekvan de in lid 3 bedoeldestukken geschiedtop de wijze als bedoeld in
artikel 2:48lid2 vanhet Burgerlijk Wetboek.Indien niet alle afgevaardigden
aanwezigof vertegenwoordigd zijn, dankan terzake geentweede ledenraad
bij eengeroepenworden.
5. De accountantbedoeld in het vorige lid brengt omtrent zijn onderzoekverslag
uit aan het bestuur,en geeft de uitslag vanzijn onderzoekweer in een verklaring
omtrent de getrouwheidvan de jaanekening.
6 . Het bestuuris verplicht de accountantbedoeldin lid 4 ten behoevevan zijn
onderzoekalle door hem gevraagdeinlichtingen te verschaffen,hem desgewenst
de kas en de waardente vertonen en de boeken,bescheidenen andere
gegevensdragers
van de vereniging voor raadplegingbeschikbaatte stellen.
7. De balansen de staatvan baten en lastenmet toelichting worden goedgekeurddoor de algemenevergadering.Goedkeuringvan de balansen de staatvan baten
en lastenmet toelichting strekt niet tot dechargeaan een bestuurslid
8 . Het bestuuris verplicht de bescheidenbedoeldin de leden 2 en3 gedurende zevenjaren te bewaren.
9. De op een gegevensdrageraangebrachtegegevens,uitgezonderdde op papier gesteldebalansen staatvan baten en lasten,kunnen op een andere
gegevensdragerworden overgebrachten bewaard,mits de overbrenging geschiedtmet juiste en volledige weergavevan de gegevensen deze gegevens-
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gedurendede volledige bewaartijd beschikbaarzijnenbinnen redelijke trjd
leesbaarkunnen worden gemaakt.

PERSON
Artikel 17
1. Het bestuurkan namensde vereniging personeelin dienst nemen.
2. Het bestuurstelt de beloning en de arbeidsvoorwaardenvan het personeelvast.-

ALGEMENEVERGADERIN
Artikel 18

1. Aan de algemenevergaderingkomen in de vereniging alle bevoegdhedentoe,
die niet door de wet of de statutenaan het bestuurzijn opgedragen.
2. De jaarvergaderingwordt gehoudenbinnen zes maandenna afloop van het
verenigingsjaar.In de jaarvergaderingwordt in ieder geval aan de orde gesteld
hetjaarverslag, de goedkeuringvan de balansen de staatvan baten en lastenmet
de toelichting, de verlening van dechargea¿mhet bestuurvoor het gevoerde
beleid over het afgelopenverenigingsjaar,de voorziening in eventuelevacatures
en de voorstellenvan het bestuurof de leden, aangekondigdbij de oproeping
voor de vergadering.
3. Andere algemenevergaderingenworden gehoudenzo dikwijls het bestuurdit
wenselijk oordeelt.
4 . Voorts is het bestuurop schriftelijk verzoek van ten minste een zodanigaarftal leden als bevoegdis tot het uitbrengenvan eentiende gedeeltevan de stemmen
verplicht tot het bijeenroepenvan een algemenevergaderingop een termijn van
niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen
gevolg wordt gegeven,kunnen de verzoekerszelf tot die bijeenroepingoverg¿ulll
door oproepingovereenkomstighet bepaaldelid 5 of bij advertentiein ten
minste éénter plaatsewaar de vereniging gevestigdis veel gelezendagblad,met
inachtnemingvan de in lid 5 bedoeldeoproepingstermijn.De verzoekerskunnen
alsdananderendan bestuursledenbelastenmet de leiding van de vergaderingen
het opstellenvan de notulen.
5 . De algemenevergaderingenworden bijeengeroependoor het bestuur.De
oproeping geschiedtofwel schriftelijk, daaronderbegrepenper elektronische
post verzondenbericht (e-mail), aan de adressenvan de leden volgens het ledenregisteren aan diegenendie volgens artikel 19 toegangtot de algemene
vergaderinghebbenofivel door plaatsingvan een aankondigingin dan wel het
officieel orgatmvan de vereniging dan wel op de website van de vereniging.De termijn voor de oproepingbedraagtten minste zevendagen,de dag van de
verzendingniet meegerekend,onverminderdhet bepaaldein de artikelen2Z en

23.
Bij de oproepingworden de te behandelenonderwerpenvermeld, onverminderd
het bepaaldein de artikelen22 en23.

TOEGANG EN STEMRECHT
tutikel 19

I
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1. Toegangtot de algemenevergaderinghebbenalle leden van de vereniging,
bestuursledendie geenlid van de vereniging zijnen alle begunstigers.Geen
toeganghebbengeschorsteleden, onverminderdhet bepaaldein artikel 8 lid 9,
2.
3.

4.

en geschorstebestuursleden.
Over toelating van anderedan de in het vorige lid bedoeldepersonenbeslist de
voorzitter van de algemenevergadering.
Ieder lid van de vereniging dat niet geschorstis, heeft, met inachtnemingvan het
bepaaldein artikel 4lid 4, één stem. Bestuursledendie geenlid van de
vereniging zijn, hebbeneen raadgevendestem.
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoegevolmachtigdander lid
uitbrengen.Een lid kan daarbij slechtsvoor één anderlid als gevolmachtigde
optreden.

EN NOTULEN
VOORZITTERSCHAP
Artikel20
l.

2.

De algemenevergaderingenworden, tenzij de situatie zich voordoet als
omschrevenin artikel 18 lid 4 laatstezin, geleid door de voorzitter van de
vereniging of zijn plaatsvervanger.Ontbrekende voorzitter enzijn
plaatsvervanger,dan treedt een van de anderebestuursledendoor het bestuuraan
te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op dezevnjze niet in het voorzitterschap
voorzien,danvoorzietdevergaderingdaarinzeIf.
Van het verhandeldein elke vergaderingworden door de secretarisof een ander
door de voorzitter daartoe aangewezenpersoonnotulen gemaakt,die door de
voorzitter en de notulist worden vastgestelden ondertekend.Zij die de
vergaderingbijeenroepenkunnen een notarieel proces-verbaalvan het
verhandeldedoen opmaken.De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal
wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMINGVAN DE ALGEMENEVERGADERING
Artikel2l
1. Het ter algemenevergaderinguitgesprokenoordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemmingis beslissend.Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomenbesluit voor zover gestemdwerd over een niet schriftelijk vastgelegd
2.

voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitsprekenvan een in het vorige lid bedoeld
oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemmingplaats, indien
de meerderheidvan de vergaderingof, indien de oorspronkelijkestemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,een stemgerechtigdeaarwezigedit
verlangt. Door dezenieuwe stemmingvervallen de rechtsgevolgenvan de

oorspronkelijke stemmitg.
3. Voor zoverde stafutenof de wet niet andersbepalen,worden alle besluiten van
ng genomenmet volstrekfe meerderheidvan de de algemenevergaderi

stemmen.
uiteebrachte
4.

Ongeldige en blanco stemmenworden beschouwdals niet te zijnuitgebracht.
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Indien bij een verkiezing van personenniemand de volstrekte meerderheidheeft
verkregen,heeft een tweede stemming,of in geval van eenbindendevoordracht,
een tweede stemmingtussende voorgedragenkandidaten,plaats.Heeft alsdan
weer niemand de volstrekte meerderheidverkregen,dan vinden herstemmingen
plaats,totdat hetzij éénpersoonde volstrekfe meerderheidheeft gekregen,hetzii
tussentwee personenis gestemden de stemmenstaken.Bij deze
herstemmingen,waafonderniet is begrepende tweede stemming,wordt telkens
gestemdtussende personen,op wie bij de voorafgaandestemmingis gestemd, evenwel uitgezonderdde persoon,op wie bij die voorafgaandestemminghet
geringste aarÍaI stemmenis uitgebracht.Is bij die voorafgaandestemminghet geringste aarfialstemmenop meer dan één persoonuitgebracht,dan wordt door
loting uitgemaakt,op wie van die personenbij de nieuwe stemminggeen stemmenmeer kunnen worden uitgebracht.In geval bij een stemmingtussen
twee personende stemmenstaken,beslist het lot wie van beiden is gekozen.6 . Indien de stemmenstakenover een voorstel niet betreffendeeen verkiezing van
personen,dan is het verworpen.
7. Alle stemmingengeschiedenmondeling, teruij de voorzitter een schriftelijke stemmingwenselijk acht of een of meer van de stemgerechtigdenzulks vóór de
stemming verlangen.Schriftelijke stemming geschiedtbij ongetekendegesloten
briefies. Besluitvorming bij acclamatieis mogelijk,terzij een stemgerechtigdehoofdelijke stemming verlangt.
Een eenstemmigbesluit van alle leden, ook al zíjn dezeniet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,dezelfdekracht als
een besluit van de algemenevergadering.
9. Zolang in een algemenevergaderingalle leden aan'wezigof vertegenwoordigdzijn, kunnen geldige besluitenworden genomen,mits met algemenestemmen,omtrent alle aan de orde komendeonderwerpenook al heeft geenoproeping plaatsgehadof is dezeniet op de voorgeschrevenwíjze geschiedof is enig ander
voorschrift omtrent het oproepenen houdenvan vergaderingenof een daarmeeverband houdendeformaliteit niet in acht genomen.
5

STATUTEN WIJZIG

Afükel22
L

In de statutenvan de vereniging kan geenveranderingworden gebrachtdan door
een besluit van een algemenevergadering,waartoe is opgeroepenmet de mededeling daf aldaarwijziging van de statutenzal worden voorgestelden na verkregengoedkeuringvan het bestuurvan SportverenigingKampong. Deze goedkeuringbehoeft alleen gevraagdte worden indien de voorgestelde wijzigingen van de statutenvan de vereniging van wezenlijk belang zijn voor SporfverenigingKampong,ditterbeoordelingvanhetbestuurvanSporfvereniging Kampong.
De termijn voor oproepingtot een zodanigevergaderingbedraagtten minste vijftien dagen,de dag van de verzendingniet meegerekend.
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2 . Zij die de oproeping tot de algemenevergaderingter behandelingvan een
voorstel tot statutenwijziging hebbengedaan,moetenten minste vijf dagenvóór
de vergaderingeen afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragenwijziging
woordelijk is opgenomen,op een daartoegeschikfeplaatsvoor de leden ter
irzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergaderingwordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijzigingbehoeft een meerderheidvan ten minste twee
derdenvan de uitgebrachtestemmen.
4. Een statutenwijzigingtreedt niet in werking dan nadat daarvaneen notariële akte
is opgemaakf.Tot het doen verlijden van zodanigeakte is ieder bestuurslid
5.

bevoegd.
Wijzigingen in de statutenvan de vereniging dienen onmiddellijk ter kennis van
het bestuurvan de Koninklijke NederlandseHockey Bond te worden gebracht.-

ONTBINDINGEN VEREFFENING
Artikel23
1. De vereniging kan worden ontbondendoor een besluit van de algemene
vergadering.Het bepaaldein de leden I,2 en 3 van het vorige artikel is ten
aanzíenvan een zo danigbesluit van overeenkomstige toepassing.
2. Bij ontbinding van de vereniging wordt haar vermogenvereffend door de
bestuursleden,indien en voor zover de algemenevergaderingniet anders
bepaalt.
3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een rechtspersoonmet een
soortgelijke doelstelling als die van de vereniging.
4. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaanvoor zover dit voor de
vereffening van haar vermogennodig is. Gedurendede vereffening blijven de
bepalingenvan deze statutenzoveel mogelijk van kracht.
5. De algemenevergaderingbenoemtde persoondie de boeken,bescheidenen
van de ontbondenvereniging gedurendezevenjarcn
anderegegevensdragers
dient te bewaren

HUISHOUDELIJKREGLEMENTEN ANDEREREGLEMENTEN
Ãrtikel24

De algemenevergaderingkan een huishoudelijk reglementenlof andere
reglementenvaststellen.
2. Een reglementmag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geendwingend
recht bevat. noch met de statuten.
3. Wijzigingen in de reglementenvan de vereniging dienen onmiddellijk ter kenms
van het bestuurvan de Koninklijke NederlandseHockey Bond te worden
L

gebracht.
De verschijnendepersoonis mij, notaris,bekend.
WAARVAN AKTE is verledente Utrecht op de datum in het hooftl van dezeakte
vermeld.
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Na zakelijke opgavevan de inhoud van dezeakte en na het gevenvan een toelichting
daaropaan de verschijnendepersoon,heeft dezeverklaard tijdig van de inhoud van
dezeaktete hebbenkennisgenomenen daarmeein te stemmen.
Vervolgens is dezeakte onmiddellijk na beperktevoorlezing door de verschijnende
persoonen mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVENVOOR AFSCHRIFT
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