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op vijf maart
tot wijziging
-+

uitvoering

in dier voege

ledenvergadering
bijeengeroepen

negentienhonderd

van de statuten
gevende

van genoem
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der vereniging;------

aan gemeld

wijzigt,dat

negen

_

gemelde

besluit

de statuten

vereni~ing

der-

voortaan

worden geregeerd door de navolgende:-----------------------STATUTEN------------------~-----------------..
----------------ARTIKEL 1-------;.---------------------------------------------

zal.
~
_

C

1. De vereniging draagt de naam Roosendaalse Sportclub ALLIANCE,---Zij is gevestigd te Roosendaal-------------------------------------2. De vereni~ing bezit volledige rechtsbevoegdheid-----------------3. De v~reniging
is i~~~schreven
ih het verenigingsregister,
dat --gehouden wordt bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda.--DUUR-------r------------------------------------------_
ARTIKEL 2-----------------------------------------------------_
1. De vereniging werd opgericht negen april negentienhonderdachttien
en erkend door goedkeuring
van haar Statuten bij Koninkl ijk besluitvan zestien februari negentieneenenzestig.--------------------~----Zij is aanvankelijk
aangegaan voor de tijd .van negenentwintig
jaar.Bij het verstrijken van dit tijdvak werd de duur verlengd op grond-~
van de Duurverlengingswet.-----------------------------------------Z.De vereniging
is aangegaan voor onbepaalde tijd.-----------------3. Het verenigingsjaar
(boekjaar) loopt van een jul i tot en met----dertig juni .-------------------------------------------------------DOEL---------------------------------------------------------------ARTIKEL 3----------------------------------~---------------------~-1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen
van' de voetbalsport
in al zijn verschijningsvormen,
met uitzondering
van de beroepsvoetbalsport.----------------------------------------2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door d.m.v.het Iidmaatschap van de Koninklijke Nederlandsche
Voetbalbond
(KNVB)
a) deel te nemen aan de ~-door de KNVB georganiseerde-of
goedgekeurde.
competities en seriewedstrijden.-----------------------------------b) wedstrijden
te doen houden----------------G---------------------c) evenementen op het gebied van de voetbalsport
te or~aniseren----d) de nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden~-----'
lEDEN-------------------~-----------------------------------------ARTIKEL 4---------------------------------------------------------1. leden zijn die natuur1 ijke personen, die i1Js zodaniq door het-bestuur zijn toegelaten-------------------------------------------

2.

Ingeval van niet

toelating

door het bestuur

kan op verzoek

betrok~ene alsno~ door de eerstvolgende
algemene vergadering
toelating worden besloten----------------------------~--------

van de
tot---_

3. Alleen diegene, die voor de duur van hun Iidmaatschap ook lid--van de KNVB zijn, kunnen Iid zijn van de vereni~ing. Het Iidmaat--schap is eveneens verpl icht voor diegenen, die binnen de vereniging
een al of niet betaalde functie bekleden.--------------------------

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lidwegens zijn bijzondere verdiensten voor de vereniging tot ere-I id-benoemen.---------------------------------------------------------VERPLICHTINGEN----------------------------------------------------..
ARTIKEL 5---------------------------------------------------------1. De leden zijn verplicht:---------------------------------------a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de ---~--beluiten van het bestuur, de algemene vergadering of een ander----orgaan van de vereniging na te leven.---------------------~--~----b. de statuten en reglementen van de KNVB na te leven.------------c. de belangen van de vereniging, de KNVB en van de voetba1sport
in.
het algemeen niet te schaden.---------------------------------~---d. de overige verplichtingen,
welke de vereniging of de KNVB in---:.
naam van haar leden aangaat, of welke uit het Iidmaatschap van de-vereniging of van de KNVB voortvloeien,
te ~anvaarden
en na te ---komen.-------------------------------------------------------------~
2. Behalve de in deze statuten vermelde verp1 ichtingen kunnen doorC
de vereniging slechts verplichtingen
aan de leden worden opgelegd-na voorafgaande
toestemming van de algemene vergaderin~.----------STRAFFEN---~------------------------------------------------------ARTIKEL 6---------------------------------------------------------la In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig hande1en of nalaten-dat in strijd is met de statuten, reglementen en/of besluiten van-organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de --------vereniging worden geschaad.----------------------·_----------------b Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in --strijd is met de spelregels, alsmede met de statuten, reglementen-en/of besluiten van organen van de KNVB of.waardoor de belangen van
de KNVB of van de voetbalsport
in het algemeen worden ~eschaad----~
2. Het bestuur is bevoegd om, in geval van overtredingen
als -----bedoeld in het eerste I id, de volgende straffen op te leggen:-----a. berisping of---------------------------------------------------b. schorsing of---------------------------------------------------.c. royement---------------------------------------------_
3. Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van drie maanden----.worden opge1egd. Gedurende de periode dat een Iid geschorst is,---kunnen de aan het I idmaatschap verbonden rechten worden ontzegd.--4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een 1id in ----ernstige mate in strijd met de statuten, r~glementen en/of -------besluiten van organen van de vereniging handelt, of de vereniging-op onredelijke wijze be~adeelt dan wel na sommatie nalatig bI ijft-zijn contributie
te voldoen. Nadat het bestuur tot royement heeft-besloten, wordt het betrokken lid ten spoedigste door middel van -een aangetekend
schrijven van het bes1uit met opgave van red~n(en)in kennis gesteld. De betrokkene
is bevoegd binnen een maand na---ontvangst van deze kennisgeving
in beroep te gaan bij de algemene-vergadering.
Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep is-

het I id geschorst. Het besluit van de algemene vergadering tot----royement zal moeten worden genomen met tenminste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.--------------------------------------GELDMIDDELEN------------------------------------------------------ARTIKEL 7---------------------------------------------------------De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:--------------------a. contributie van de leden;--------------------------------------b. ontvangsten
uit wedstrijden;-----------------------------------c. andere inkomsten-~---------------------------------------------CONTRIBUTIE-------------------------------------------------------ARTIKEL 8---------------------------------------------------------1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een ------contributie die door de algemene vergadering van tijd tot tijd zalworden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in kategorieën worden------ingedeeld, die een verschillende
bijdrage betalen.-------------~--2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.-----3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een vereniqingsjaar----~i.ndigt,. bI ijft niettemin de contributie voor het qehele jaa~-----verschuldigd.-----------------------------------------------------.
KOSTENVERGOEDINGEN--------------------------------------------~---~.
ARTIKEL 9---------------------------------------------------------Het bestuur is bevoegd om aan leden die in wedstrijden
uitkomen ofaan trainingen deelnemen de noodzakelijk gemaakte kosten van -----vervoer en verblijf te vergoeden, zulks volgens jaarl ijks door de-~KNVB vast te stellen normen en voorwaarden.-----------------------EINDE LIDMAATSCHAP------------------------------------------------ARTIKEL 10-~------------------------------------------------------1. Het 1idmaatschap eindigt:--------------------------------------a. door de dood van het lid---------------------------------------b. door opzegging van het lid---------------------------~---------c. door opzegging namens de vereniging----------------------------d. door royement als bedoeld in artikel 6 lid 4-------------------Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur;opzegging
namens

de vereniging

kan geschieden

wanneer

een lid heeft~

~

opgehouden aan de in deze statûten vermelde vereisten voor het----Iidmaatschap te voldoen, of wanneer hij zijn verpl ichtingen jegensde vereniging niet nakQmt of wanneer van de vereniging rederl ijkerwijze niet gevergd kan worden het Iidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de --------vereniging kan slechts geschieden tegen het'einde van het --------verenigingsjaar
en met inachtneming van een opzeggingstermijn
van-.vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden-------beeindigdindien
van de vereniging of van het lid redelijk~rwijs--niet gevergd kan worden het I idmaatschap te laten voortduren.-----4. Een lid kan binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij---de.verpl ichtingen van de leden zijn verzwaard,
is bekend geworden-of is medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de -------toepasse1ijkheid
van het besluit ten zijnen opzich~e uitsluiten.--5. Een opzegging
in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het I id-maatschap eindigen op het vroegst toege1aten tijdstip volgende op-de datum waartegen was opgezegd.----------------------------~-----6. Ingeval een lid door de KNVB is geroyeerd,
is het bestuur~na
--
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BESTUUR-----------------------------------------------------------ARTIKELI2---------------------------------------------------------1. Het
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uit
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minste
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meerdejarige

personen,-~

die uit de leden op de Algemene
Vergadering
worden
gekozen.-----.;.Het aantal
bestuursleden
wordt
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door de Algemene-------Verqadering--------------------------------------------------------

.

-
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worden
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BESLUITVORMING
VAN HET BESTUUR-----------------------:-------------ARTIKEL13----------------------------------------------------------1. Het door de voorzitter uitgesproken oordee1dat het bestuur een--besluit heeft genomen is beslissend. Hetze1fde ge1dt voor de inhoudvan een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet ----schrifte1ijk vastgesteld voorste1.---------------------------------2. Wordt echter onmidde11ijk
na het uitspreken van het in het vorig1id bedoelde oordee1 de juistheid daarvan betwist, dan wordt het tenemen bes1uit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming-plaats, indien een bestuurslid dit ve~langt. Door deze nieuwe------s~emming verva11en de rechtsgevo1gen
van de oorspronke1ijke
stemming
3. Over e1k voorste1 wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij
de voorzitter of een bestuurs1id anders wensen.-----------------~--4. Van het verhande1de
in e1ke vergadering worden door de sekretaris
of een door het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, ~ie op-de eerstvo1gende
bestuursvergadering
door het bestuur dienen te----worden vastgeste1d.------------------------------------------------VERTEGENWOORDIGING--------------------------------------------~----~
,ARTIKEL 14---------------------------------------------------------1. Behoudens de beperkingen v01gens de statuten is het bestuur -----_
belast met het besturen van, de vereniging.-------------------------2. Indien het aantal bestuursleden
beneden drie is gedaald, blijft--(
het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogel ijk een
algemene vergadering
te beleggen, waarin de voorziening in de open-plaats of d~ open plaatsen aan de orde komt.-----------------------3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordel ijkheid 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 a1gemene vergaderingbevoegd tot het ,sluiten van overeenkomsten
tot het kopen,vervreemden
of bezwaren van registergoederen,
het s1ui,ten van overeenkomsten---waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschu1den~ar--verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid----steIl ing door een schu1d van een derde verbindt.Op het ontbreken van
goedkeuring kan door en tegen derden~en
beroep worden gedaan.-----5. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de a1gemene--------vergadering voor het be?1uiten tot het aangaan van rechtshande1ingen
en het verrichten van investeringeneen
bedrag of waarde van een ---jaarlijks door de algemene vergadering vast te leggen bedra~ te ---boven gaande.------------------------------------------------------6. Onverminderd het in de 1aatste v01zin van lid 4 bepaa1de wordt de
vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd;-------------------a. h~tzij door het bestuur-----------------~-----------------------b. hetzij door de voorzitter----------------~----------------------c. hetzij door twee andere bestuurs1eden------------------------~--7. Het bestuur is verpl icht om de vereniging, het bepaalde in de---leden 1 t/m 6 van dit artikel, alsmede elke wijziging hiervan te --doen inschrijven in het verenigingsregister,
dat gehouden wordt bijde in het derde lid van artike1 1 genoemde Kamer van Koophandel en-Fabrieken.--------------------------------------------------~-------

--~.,-----------------------------------------------------------'

REKENING ENVERANTWOORDING----------------------------------------ARTIKEL1S----------------------------------------------------------1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand
van de -------vereniging zodanig aantekeningen
te houden dat daaruit te allen tyde
haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.---------------2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene------vergadering - binnen driemaanden
na afloop van het verenigingsjaar-op een 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. Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijnieder lid deze rekening en. verantwoording
in rechte van het bestuurvorderen-------------------------------------------------------~---3a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie,------bestaande uit drie leden en twee plaatsvervangende
leden die geen--deel mogen uitmaken van het bestuur.-----------------------~-------b. De leden treden volgens een te maken rooster af en zijn --------aansluitend
slechts éénmaal herkiesbaar.----------------------~----~
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording
van hetbestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar-----bevindingenuit.--------------------------------------------------4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording
----~~--/
bijzondere kennis, dan kan de commissie zich voor rekenin~ van de--vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is ------verpl~icht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te-verschaffen~
haar desgewenst de kas en waarden te tonen en inzage--van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.---------------S. De opdracht aan de commissie kan te al,len tijde door de algemenevergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van--een andere commissie.----------------------------------------------6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en-de rekening en verantwoording
strekt het bestuur tot décharqe.-----Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede enderde Iid, tien jaar lang tebewaren.------------------------------ALGEMENE VERGADERING-----------------------------------------------ARTIKEL 16---------------------------------------------------------1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle---------bevoegdheden
toe, die niet door de wet of ,de statuten aan het -----bestuur zijnopgedragen.------------------------------------------2. Jaarl ijks zal uiterl ijk driemaanden
na afloop van het verenigings
jaar een algemene vergadering
(jaarvergadering)
worden gehouden.---3. De agenda van de vergadering bevat onder meer:------------------a. Vaststel I ing van de notulen van de vorige vergadering
(algemene-vergadering)--------------------------------~----------------------b. Jaarverslag van de secretaris-----------------------------------c. Jaarverslag van de penningmeester-------------------------------d. Verslag van de kascommissie--------------------~----------------e. Vaststel Iing van de oegroting-----------------------------------f. VaststeIl ing van de contributies--------------------------------g. Verkiezing bestuursleden.-------~------------------------~------h. Verkiezing
leden van de kascommissie---------------------~------Rondvraag.-------------------------------------------------------

i.

4. Andere Algemene Vergaderingen
worden zo dikwijls gehouden als het
'bestuur dit wensel ijk oordeelt.------------------------------------5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur,
met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.-----De bijeenroeping
geschiedt in het cluborgaan of middels een aan alle
leden te zenden schriftel ijke kennisgeving,
zulks onder gel ijktijdig
vermelding van de agenda.------------------------------------------6. Een algemene vergadering
is niet tot besluiten bevoegd indien --niet tenminste dertig leden de presentiel ijst hebben getekend.-----Indien de algemene vergadering niet is kunnen worden gehouden door-het ontbreken van het vereiste aantal leden, zal binnen veertien---dagen een nieuwe vergadering worden gehouden. Deze.vergadering
zal-ongeacht het aantal stemgerechtigde
leden, tot besluiten bevoegd'--zijn, mits de agenda onveranderd bI ijft.------------------~--------7. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden is het bestuur-verpl icht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een-termijn van niet langer dan vier weken.----------------------------Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegevenkunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door -----~
oproeping overeenkomstig
het bepaalde in lid 5 of door het plaatsenvan een advertentie
in tenminste één, hier ter plaatse veel gelezendagblad.------------------------------------------------------------(
TOEGANG EN BESLUITVORMING
ALGEMENE VERGADERING.---------------------i
ARTIKEL 17---------------------------------------------------------1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. leden totzestien jaar brengen in deze ver~adering bij iedere stemming telkens
é~n stem uit, leden van zestien en zeventien jaar telkens twee-----stemmen en leden van achttien jaar en ouder telkens drie ·stemmen.--Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.---------------------------2. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot
of een van zijn bloed- of aanverwanten
in de rechte 1 ijn betreffen.3. Een ~énstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in--'
een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur-genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering
Een dergel ijk besluit wordt door de secretaris aangetekend
in het--notulenregister
terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de----eerstvolgende
algemene vergadering---------------------------------4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen ---------schriftel ijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie
is ------mogel ijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.---------·
5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, voo~zover de-----statuten niet anders bepalen, besl ist bij meerderheid der ---------uitgebrachte
stemmen.Bij het staken van de stemmen wordt het ------voorstel geacht te zijn verworpen.----------~----------------------6. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming----niemand de meerderheid
van de uitgebrachte geldige ,stemmen heeft---verkregen, vindt herstemmirgplaats
over de personen, die de meeste,of zonodig, de meeste en~op één na de meeste stemmen op zich hebbenverenigd. Bij herstemming besl ist het grootste stemmenaantal.
Indien
bij die herstemming de stemmen staken, beslist het lot.------.------I

r
I

7.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die:------blanco zijn.----------------------------------------------------zijn ondertekend.-----------------------------------------------onleesbaar zijn.------------------------------------------------een persoon niet duidel ijk aanwijzen.---------------------------de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar
is.-------voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten.------meer bevatten dan een duidel ijke aanwijzing van de persoon die is
bedoeld.--------------------------------------------------------8. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel--dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet
schriftelijk
is vastgelegd,
is diens oordeel over de inhoud van hetgenomen besluit eveneens beslissend.-------------------------------b. Indien echter onmiddellijk
na het uitspreken van dit oordeel -de-juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit----schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
------stemming niet hoofdelijk of schriftel ijk geschiedde, een ----------stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt.-----------------------~---~Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de-------oorspronkel ijke stemming.------------------------------------------ARTIKEL 18---------------------------------~-----------------------1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -~
het bestuur of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn
plaatsvervanger,
dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen
bestuursl id ~Is voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het-voorzitterschap
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.2. Van het verhandelde
in elke jaarvergadering
wo~den door de -----secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon, notu1en-----gemaakt. De notulen worden in het cluborgaan gepublicéerd,-of op eenandere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de ---eerstvolgende
algemene vergadering
te worden vastgesteld.----------STATUTENWIJZIGING---------------------------------------------~----ARTIKEL 19---------------------------------------------------------1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit vande algemene vergaderirig, waartoe werd opgeroepen met de mededeling-dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De----termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste-veertien dagen bedragen.-------------------------------------------2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling
van een voorstel tot statutenwijziging
hebben gedaan, moeten ten---minste veertien dagen vóór de vergadering een afschrift van dat----voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk
is opgenomen-op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen totna afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt de voorgestelde wijziging tenminste veertien dagen vóór de---vergadering
in het cluborgaan gepubliceerd en/of een afschrift-----hiervan aan alle leden toegezonden.--------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging
behoeft tenminste twee/derde--van de uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste--twee/derde van de leden aanwezig is~ Indien geen twee/derde van de--
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leden aanwezig is, wordt binnen vier weken daarna een tweede ------ver9adering bijeengeroepen
en gehouden, waarin over het voorstel, ~zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeachthet aantal aanwezige leden, een besluit kan worden genomen, mits met
meerderheid
van ten minste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.-4. Het in de leden 1 t/m 3 bepaalde is niet van toepassing indien op
de algemene vergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit totstatutenwijziging
met algemene stemmen wordt aangenomen.-----------5. Een statutenwijziging
treedt niet in werking,dan
nadat hiervan--een notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling-gedaan in het cluborgaan.
Iedere bestuurder afzonderl ijk is tot hetdoen verl ijden van deze akte bevoegd.------------------------------ONTBINDING EN VEREFFENING------------------------------------------ARTIKEL 20----------------------------------------------------_~
_
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend beslûitvan de algemene 'vergadering, genomen met ten minste twee/derd~ van-het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten ~~-~~
minste drie/vierde van de leden aanwezig is.-----------------------2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig is
kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeachthet op deze vergadering
aanwezige aantal leden, met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden---besloten.-----------------------------------------------------------~
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit-----~
artikel bedoelde vergadering moet worden meegedeeld, dat ter ------vergadering ~al worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De--termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet ten minste--veertien dagen bedragen.-------------------------------------------4. Indien
bij een besluit tot intbinding geen vereffena~rs zijn----aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.-------------5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die tentijde van het besluit tot ontbinding
lid waren, doch aan een alsdandoor de Algemene Vergadering aan te wijzen instel Iing, welke zich -ten doel stelt de lichamel ijke opvoeding van het Nederlandse volk te
bevorderen.---------~----------------------------------------------6. De slotrekening behoeft de goedkeuring van de Commissie voor-~--amateurisme
van de KNVB.-------------------------------------------7. Na de ontbinding bI ijft de vereniging voortbestaan voorzover dittot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening
bI ijven de bepal ingen van de statuten en reglementen voor zover----mogel ijk van kracht. I~ stukken en aankondigingen
die van de ------vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de------woorden "in Iiquidatie".------------------------------------------HUISHOUDELIJK
REGLEMENT--------------------------------------------ARTIKEL 21---------------------------------------------------_
1. De algemene vergadering
kan een huishoudelijk
reglement --~t~~~~~
vaststellen.--------------------------------------~----------------2. Wijzigingen
van het ~uishoudelijk
reglement kan geschieden bij -besluit van de algemene-vergadering.-------------------------------3. Het huishoudelijk
reglement mag niet in strijd zijn met de wet,-ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten;-------

De comparant

is mij.notaris.bekend.

'
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WAARVAN AKTE$in minuut opgemaakt is verleden te Roosendaal,op
de
datum in het hoofd van deze akte gemeld.--------~~~ __
Na zakelijke opgave v~~ de inhoud van deze akte aan de versche-nen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tehebben kennisgenomen
en op volledige voorlezing daarvan geen---prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezingondertekend door de comparant en mij,notaris.--------_
(Getekend) :A.DE CLERCQ;CH.C.W.ROOVERS..•...
Uitgegeven voor afschrift op he-
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