1

Statutenwijziging Hockeyvereniging Bleiswijk
PB54845

Op eenentwintig april tweeduizend zeventien, verschijnen voor mij, Mr Pepijn _
Peter Beliën, notaris te Lansingerland: ___________________________________________________
1. de heer Wolter Alexander Godfried Manders, geboren te Curaçao op _____
achttien juli negentienhonderd achtenzestig, houder van paspoort nummer ____
NPBFFRBB4, wonende Hoedemakerlaan 7, 2661 BX Bergschenhoek, __________
gemeente Lansingerland, ongehuwd en niet als partner geregistreerd; ___________
2.mevrouw Yolinde Margarethe Pieters, geboren te Rotterdam op een juni ___
negentienhonderd eenenzeventig, houder van rijbewijs nummer 4815108707,
wonende Wilgenlei 67, 2665 KN Bleiswijk, gemeente Lansingerland, gehuwd. _
De comparant sub 1 handelende in zijn hoedanigheid van voorzitter en de _____
comparante sub 2 handelende in haar hoedanigheid van secretaris van: ________
de vereniging: Hockeyvereniging Bleiswijk, gevestigd te Bleiswijk, Merenweg
20, 2665 KM Bleiswijk, Handelsregister nummer 40464030. ________________________
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat conform de __________
statutaire en wettelijke bepalingen de algemene ledenvergadering van __________
voornoemde vereniging bijeen is geroepen op zesentwintig november ___________
tweeduizend veertien en nogmaals op dertien april tweeduizend zestien met de
mededeling dat aldaar wijziging(en) van de statuten wordt voorgesteld. __________
Op genoemde data is op de algemene ledenvergadering, met tenminste _______
drie/vierde van de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen, het besluit
tot statutenwijziging aangenomen, van welke vergaderingen notulen zijn ________
gemaakt, welke notulen aan deze akte worden gehecht. _____________________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de vereniging, werd__
opgericht op dertig september negentienhonderd zes en zeventig en dat de ___
statuten van de vereniging op diezelfde datum werden vastgesteld en daarbij _
werd besloten die statuten in een notariële akte vast te leggen, ten einde als __
volledig rechtsbevoegd rechtspersoon te kunnen op treden. Ter uitvoering van
het vorenstaande werden de statuten vastgelegd bij notariële akte op twintig __
oktober negentienhonderd zesenzeventig verleden voor een plaatsvervanger _
van de heer Cornelis Franciscus Jozephus van de Valk, destijds notaris te _____
Schiedam. De statuten zijn sinds de oprichting en notariële vastlegging van de
statuten niet gewijzigd._______________________________________________________________________
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van gemeld
besluit van de algemene vergadering de bestaande statuten van de vereniging
integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt:_____________________________
Naam ____________________________________________________________________________________________
Artikel 1. ________________________________________________________________________________________
De vereniging is genaamd “Hockeyvereniging Bleiswijk” en is gevestigd in de _
gemeente Lansingerland. ___________________________________________________________________
Duur _____________________________________________________________________________________________
Artikel 2 _________________________________________________________________________________________
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ____________________________________
Doel en Middelen _____________________________________________________________________________
Artikel 3 _________________________________________________________________________________________
De vereniging stelt zich ten doel: de bevordering van de hockeysport, ___________
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waaronder mede begrepen zaalhockey. _________________________________________________
Zij tracht dit doel te bereiken door: ________________________________________________________
a. het houden van oefeningen en wedstrijden;__________________________________________
b. alle andere wettige middelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk ___
kunnen zijn. ____________________________________________________________________________________
Leden van de "Hockeyvereniging Bleiswijk" en van de “Koninklijke _______________
Nederlandsche Hockeybond". ______________________________________________________________
Artikel 4 _________________________________________________________________________________________
De vereniging bestaat uit mannelijke en vrouwelijke: __________________________________
a. werkende leden; ___________________________________________________________________________
b. ondersteunende leden; ___________________________________________________________________
c. ere-leden; ____________________________________________________________________________________
d. leden van verdienste. _____________________________________________________________________
Leden dragen -voor zover niet anders bepaald -bij tot de geldmiddelen van de
vereniging en die van de Koninklijke Nederlandsche Hockey Bond. _______________
Artikel 5 _________________________________________________________________________________________
Werkende leden zijn zij, die beogen in de vereniging het hockeyspel te _________
beoefenen. Ieder werkend lid heeft één stem in de algemene ______________________
ledenvergadering._____________________________________________________________________________
Artikel 6 ________________________________________________________________________________________
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging steunen door een jaarlijkse ___
bijdrage of een bijdrage ineens, zonder aan de in artikel 3 genoemde ___________
oefeningen en wedstrijden deel te nemen; zij hebben een adviserende stem in
de algemene ledenvergadering. ___________________________________________________________
Artikel 7 _________________________________________________________________________________________
Ere-leden zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder en langdurig ______
verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op gemotiveerd voorstel van het ____
bestuur of van tenminste vijf werkende leden door een algemene _________________
ledenvergadering met tenminste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen
zijn benoemd. Zij zijn vrijgesteld van het betalen van contributie en hebben ____
toegang tot de algemene ledenvergaderingen en hebben aldaar een stem. _____
Artikel 8 _________________________________________________________________________________________
Leden van verdienste zijn zij die door hun prestaties aanspraak kunnen maken
op de erkentelijkheid van de vereniging; zij worden als zodanig door het ________
bestuur benoemd. Zij hebben geen stemrecht. _________________________________________
Artikel 9 ________________________________________________________________________________________
Met uitzondering van hen die, uitsluitend door een financiële bijdrage, de _______
vereniging steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis ___
hebben, wordt een ieder, die tot de vereniging toetreedt, daardoor lid van de __
Koninklijke Nederlandsche Hockey Bond en is als zodanig (mede- ________________
)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en _____
haar organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak. ___________
Artikel 10________________________________________________________________________________________
Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen
of zullen uitoefenen, met uitzondering van hen, die uitsluitend door een _________
financiële bijdrage de vereniging steunen of zullen steunen en van hen die met
de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben, dienen zich te _
(mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB
en haar organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; _______
daartoe zal de vereniging alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste ______

3

regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere zodanige individuele persoon __
een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan. ____________________
Artikel 11 ________________________________________________________________________________________
De leden van de vereniging zijn verplicht: _______________________________________________
a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB, alsmede
de besluiten van hun organen, na te leven; _____________________________________________
b. de verplichtingen die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar leden
aangaat of die uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven.
Tot deze verplichtingen behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van _
door de KNHB, mede namens haar leden, aangegane verplichtingen jegens ___
één of meer derden, aangaande ongevallenverzekering, ____________________________
aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede aangaande de verkoop __
en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via ___
welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via _______
internet). In afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB niet
bevoegd is uit naam van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als
gedefinieerd in het bondsreglement, voor wat betreft hun eerste heren- en _____
damesteam, verplichtingen jegens één of meer derden aan te gaan inzake de
verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of ________________
uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval _
begrepen via internet), één en ander behoudens voor zover zij met het _________
aangaan van die verplichting schriftelijk hebben ingestemd;_________________________
c. zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen; _____________________
d. er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en
dat de voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bondsbestuur _
met betrekking tot de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten _____
worden gegeven, stipt worden opgevolgd; ______________________________________________
e. er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de ___
vereniging en de KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden
geschaad; ______________________________________________________________________________________
f. zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de ______
KNHB te onthouden van bedrieglijke handelingen. ____________________________________
Artikel 12________________________________________________________________________________________
Het lidmaatschap eindigt door: _____________________________________________________________
a. het overlijden van het lid; _________________________________________________________________
b. opzegging door het lid, welke opzegging slechts kan geschieden tegen het _
einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van _
twee maanden; ________________________________________________________________________________
c. opzegging door het bestuur, welke opzegging mede kan geschieden _________
wanneer een lid heeft opgehouden aan de voorwaarden voor het lidmaatschap
gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet _______
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsook wanneer het
de vereniging krachtens de statuten van de KNHB verboden is het betrokken _
lid als lid van de vereniging te handhaven; ______________________________________________
d. ontzetting door de algemene ledenvergadering. ____________________________________
De wijze van opzegging en ontzetting wordt nader bij huishoudelijk reglement _
geregeld.________________________________________________________________________________________
Artikel 13________________________________________________________________________________________
Over de toelating van werkende leden beslist het bestuur. In geval van niet ____
toelating staat beroep open op de algemene ledenvergadering. ____________________
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Artikel 14________________________________________________________________________________________
Het verenigingsjaar en boekjaar lopen van een juli tot en met dertig juni ________
daaraanvolgend. ______________________________________________________________________________
Algemene ledenvergadering ________________________________________________________________
Artikel 15________________________________________________________________________________________
Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden en wel ___
binnen zes maanden na het einde van het boekjaar. __________________________________
De vergadering wordt door het bestuur schriftelijk en/of per e-mail ________________
bijeengeroepen, met vermelding van de agendapunten. De ledenoproep wordt
gestuurd aan het bij de administratie van de vereniging bekende postadres ____
casu quo e-mailadres. _______________________________________________________________________
Een algemene ledenvergadering kan door tenminste tien leden worden _________
bijeengeroepen, indien het bestuur aan een daartoe door deze leden gedaan _
verzoek terzake niet binnen vier weken heeft voldaan. _______________________________
Bestuur __________________________________________________________________________________________
Artikel 16________________________________________________________________________________________
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf en ten hoogste ___
negen meerderjarige leden, die jaarlijks door de werkende leden op de _________
algemene ledenvergadering uit hun midden worden gekozen. ______________________
Schorsing en ontslag van leden van het bestuur geschiedt door de algemene _
ledenvergadering._____________________________________________________________________________
Het bestuur behoeft de machtiging of goedkeuring van de algemene ____________
ledenvergadering voor besluiten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging ___
zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde ____
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde _______
verbindt._________________________________________________________________________________________
Een zodanig besluit van de algemene ledenvergadering dient met een __________
meerderheid van drie/vierde van de op de vergadering geldig uitgebrachte _____
stemmen genomen te worden. _____________________________________________________________
Artikel 17________________________________________________________________________________________
De wijze van verkiezing, schorsing en ontslag van de leden van het bestuur ___
wordt nader bij huishoudelijk reglement geregeld. _____________________________________
Bevoegdheden bestuursleden _____________________________________________________________
Artikel 18________________________________________________________________________________________
Twee bestuursleden uit het volgende viertal, de voorzitter en de secretaris of __
hun plaatsvervangers, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte. ___
De penningmeester of zijn plaatsvervanger is gerechtigd tot het verlenen van _
kwijting. _________________________________________________________________________________________
Geldmiddelen __________________________________________________________________________________
Artikel 19________________________________________________________________________________________
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: _______________________________________
a. contributies en entree-gelden van de werkende leden; ____________________________
b. bijdragen van ondersteunende leden; _________________________________________________
c. boeten, schenkingen en overige baten. _______________________________________________
Huishoudelijk Reglement. ___________________________________________________________________
Artikel 20________________________________________________________________________________________
Een huishoudelijk reglement stelt vast alle nadere bepalingen betrekking _______
hebbende op het bestuur en de inrichting van de vereniging, doch mag geen __
bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. ______________________________

5

Artikel 21________________________________________________________________________________________
Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in
deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. _________________________
Wijziging der statuten ________________________________________________________________________
Artikel 22 _______________________________________________________________________________________
Wijzigingen in de statuten kunnen slechts behandeld worden in een algemene
ledenvergadering, na voorafgaande kennisgeving aan alle stemgerechtigde ___
leden van de voorgestelde wijzigingen. Tenminste vijf dagen vóór de ____________
vergadering dient een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, bij het secretariaat der _______
vereniging voor de leden ter inzage te worden gelegd, tot na afloop van de dag
waarop de vergadering wordt gehouden. ________________________________________________
Een zodanig besluit dient met een meerderheid van drie/vierde van de op de __
vergadering geldig uitgebrachte stemmen genomen te worden. ____________________
Artikel 23 _______________________________________________________________________________________
Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande _______
goedkeuring van het bondsbestuur van de KNHB, waarbij het bondsbestuur ___
zich alleen blokkerend kan uitspreken indien een voorgenomen wijziging als ___
resultaat heeft dat: ____________________________________________________________________________
a) artikelen ontbreken die in de statuten of het huishoudelijk reglement van de
bond als verplicht zijn aangemerkt, of ____________________________________________________
b) artikelen geïntroduceerd worden die in strijd zijn met de regels en/of _________
doelstellingen van de bond zoals opgenomen in de statuten en het _______________
huishoudelijk reglement van de bond. ____________________________________________________
Ontbinding ______________________________________________________________________________________
Artikel 24________________________________________________________________________________________
De vereniging kan niet ontbonden worden zolang vijftien stemgerechtigde ______
leden haar instandhouding wensen. Een voorstel tot ontbinding der vereniging
kan slechts in behandeling worden genomen in een algemene ____________________
ledenvergadering na voorafgaande kennisgeving aan alle leden van dit _________
voorstel. Een zodanig besluit dient met een meerderheid van drie/vierde van __
de op de vergadering geldig uitgebrachte stemmen te worden genomen. De ___
vergadering beslist wat er met de eigendommen van de vereniging zal __________
geschieden en bepaalt de regelen, waarnaar de vereffening zal geschieden. ___
Slot. _____________________________________________________________________________________________
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden ten slotte dat van het __
verhandelde in gemelde algemene ledenvergaderingen blijkt uit de notulen ____
waarvan (kopie) exemplaren aan deze akte worden gehecht (Bijlage).___________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _______________________________________________
WAARVAN AKTE IN MINUUT, verleden te Lansingerland, op de datum die in __
het hoofd van deze akte is vermeld. De zakelijke inhoud van de akte en een ___
toelichting daarop is aan de verschijnende personen door mij, notaris, ___________
meegedeeld. Door mij, notaris, zijn de verschijnende personen gewezen op de
gevolgen die voor de verschijnende personen uit de inhoud van deze akte _____
voortvloeien. De verschijnende personen verklaren van de inhoud van de akte
kennis te hebben genomen en daarmee, evenals met de beperkte voorlezing,
in te stemmen. Vervolgens is de akte na beperkte voorlezing door de ____________
verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend. ________________________________
Volgt ondertekening.
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Voor afschrift

