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OPRICHTING VERENIGING

("Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen")

Op drieentwintig december tweeduizend zestien is voor mij, Mr Jolande Petra

van loon, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

M r Sophie Ursule Dormaar, werkzaam ten kantore van Ploum Lodder Princen,

advocaten en notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren —

te Utrecht op vijf december negentienhonderd zesenzeventig, to dezen

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Sportfondsen

Groep B.V., statutair gevestigd to Amsterdam, met adres: Paasheuvelweg

33, 1105 BG Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder

Hummer 34214544;

2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Optisport —

Exploitaties B.V., statutair gevestigd to Gorinchem, met adres: J.

Asselbergsweg 1, 5026 RP Tilburg, ingeschreven in het handelsregister—

onder Hummer 24241742;

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Laco

Nederland B.V., statutair gevestigd to gemeente Hilvarenbeek, met

adres: Slibbroek 33, 5081 NR Hilvarenbeek, ingeschreven in het

handelsregister onder Hummer 18087129;

4. de stichting: Stichting Overdekt Zwembad Doesburg, statutair

gevestigd to Doesburg, met adres: Den Helder 1, 6982 DT Doesburg,

i ngeschreven in het handelsregister onder Hummer 41050960;

5. de stichting: Stichting Sport Servicepunt Langedijk, statutair

gevestigd to Langedijk, met adres: Dokter Wilminkstraat 3, 1723 XN

Noord-Scharwoude, ingeschreven in het handelsregister onder

Hummer 37113293,

hierna gezamenlijk tezamen to noemen: de Oprichters.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichters een
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vereniging oprichten, waarvan de statuten luiden als volgt:

STATUTEN

Naam.

Artikel 1.

De vereniging draagt de naam: Vereniging van Werkgevers in Zwembaden en

Zwemscholen.

De verkorte naam van de vereniging luidt: WiZZ.

Zetel.

Artikel 2.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Lopik.

Doel.

Artikel 3.

De vereniging heeft ten doel: het behartigen of doen behartigen van de -

belangen van werkgevers en zwemondernemingen of ondernemingen —

die zich met de zwemsport en de exploitatie van zwembaden, en/of

sportcentra en daaraan gerelateerde activiteiten in de ruimste zin van —

het woord bezighouden.

2. De vereniging tracht dit doel in het bijzonder to bereiken door:

a. het opzetten en in stand houden van een organisatie, verder to

noemen het bureau, om uitvoering to geven aan de doelstellingen; -

b. het onderhouden van netwerken met overheden, beleidsmakers en -

andere belanghebbenden in de ruimste zin van het woord, een en —

anderter bereiking van het doel - als bedoeld in lid 1 van dit artikel; -

c. het bevorderen van de contacten tussen haar leden;

d. het geven van informatie, voorlichting en advies, zowel individueel —

als collectief en het verzorgen van regelingen, waaronder begrepen -

maar uitdrukkelijk niet beperkt tot centrale inkoop en organisatie ten

behoeve van haar leden;

e. het instellen van rechtsvorderingen casu quo het voeren van

gerechtelijke procedures ten behoeve van of namens een of meer —

van haar leden, waar de belangen van die leden danwel het

ledencollectief in het geding zijn;

f. het meewerken aan de totstandkoming van en het aangaan, wijzigen

en beeindigen van bindende regelingen, waaronder begrepen het —

afsluiten van collectieve arbeidsovereenkomsten,

leveringsvoorwaarden en geschillenregelingen;

g. het bevorderen van de samenwerking met andere verenigingen,

organisaties en instellingen met het uitsluitende doel de

doelstellingen van de vereniging beter to kunnen realiseren;

h. het verzorgen van communicatie in de ruimste zin van het woord —

met alle dienstbare middelen, Welke de doelstellingen dienen;
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i. het streven Haar en/of bevorderen en/of in stand houden van
instituten, Welke voor de branche van belang zijn, daaronder
begrepen geeigende vakopleidingen, pensioenfondsen sociaal fonds,
geschillencommissie, al dan niet in samenwerkingsverbanden met—

andere(branche)organisaties;

j. het - al dan niet tezamen met anderen- in het leven roepen van
rechtspersonen die bepaalde taken voor de verenigingen haar leden -
op zich kunnen nemen,

en voorts door al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan
bevorderlijk kan zijn.

Leden.

Artikel 4.

1. Leden van de vereniging kunnen zijn rechtspersonen of vennootschappen
die zich in Nederland bezig houden met de bedrijfsmatige exploitatie van
zwemondernemingen of ondernemingen die zich met de zwemsport en —
de exploitatie van zwembaden, en/of sportcentra en daaraan

gerelateerde activiteiten in de ruimste zin van het woord bezighouden en
die vallen onder de werkingssfeer van de CAO Zwembaden, en als
zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

2. Indien een rechtspersoon of vennootschap behoort tot een groep, al dan
niet via een licentie, ongeacht de in die groep toepasselijke
eigendomsverhoudingen, dienen alle tot die groep behorende
rechtspersonen, vennootschappen of vestigingen die tot doel hebben het
exploiteren van een of meer zwembaden en/of sportcentra, lid to zijn van
de vereniging. Het vorenstaande is op dezelfde wijze van toepassing op —
natuurlijke personen die behalve hun als eenmanszaak gedreven

onderneming nog een of meer andere ondernemingen, in Welke
rechtsvorm ook, uitoefenen. Het bepaalde in dit lid is van toepassing
voor zover het gaat om een bedrijf als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

3. In geval de eigendom van (een deel, waaronder het onroerend goed van)
het bedrijf respectievelijk bedrijven is ondergebracht bij een andere
rechtspersoon of vennootschap dan waar het beheer of de exploitatie —
van het bedrijf is ondergebracht, dienen alle rechtspersonen en
vennootschappen lid to zijn van de vereniging.

Het bepaalde in dit lid is van toepassing voor zover het gaat om een

bedrijf als bedoeld in lid 1 van dit artikel.

4. Het bestuur deelt ieder van de leden in een van de categorieen 'concern -
(groot bedrijf)','klein bedrijf' of'zwemschool' in.

5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle —
leden zijn opgenomen alsmede tot Welke categorie als bedoeld in lid 4 —
het betreffende lid behoort. leder lid is verplicht aan de vereniging
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schriftelijk zijn adres op to geven. Indien tevens een elektronisch adres —

wordt opgegeven met als doel opneming in het ledenregister houdt deze

opgave tevens de instemming in om alle kennisgevingen en

mededellingen alsmede oproepingen voor een vergadering tangs

elektroniche weg to krijgen toegezonden.

Toelating.

Artikel 5. -

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden.

2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating

besluiten.

Einde van het lidmaatschap.

Artikel 6.

1. Het lidmaatschap eindigt:

door de beeindiging van het bestaan van het lid;

b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden wanneer —

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij

de statuten gesteld to voldoen, failliet is verklaard, onder curatele is -

gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet

nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet

gevergd kan worden het lidmaatschap to laten voortduren;

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een -

lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan —

slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Echter kan —

het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het

lidmaatschap to laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de -

datum waartegen was opgezegd.

5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen

binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting-

van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie in de zin van Titel

7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

6. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, -

binnen een maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn

beperkt, of wet zijn verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn
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verzwaard, bekend is geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan —
niet op hem van toepassing.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit —
te zijnen opzichte uit to sluiten, waarbij zijn geldelijke rechten en
verplichtingen zijn gewijzigd.

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging —
op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het —
lidmaatschapto laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit —
het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de
ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van —

het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien —

verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
algemene vergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt
behandeld, to verantwoorden.

9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Jaarlijkse bijdragen. Verplichtingen en verbintenissen.

Artikel 7.

1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die —
door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. Aan categorieen —
van leden kan de verplichting tot het betalen van verschillende bijdragen
worden opgelegd. De leden zijn op eerste verzoek van het bestuur

gehouden inzage to verlenen in de voor de beoordeling van het in de
vorige zin bepaalde benodigde gegevens.

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage to
verlenen.

3. Het bestuur is, na daartoe verkregen toestemming van de algemene
vergadering, bevoegd verplichtingen en verbintenissen aan het
lidmaatschap to verbinden.

Bestuur.

Artikel 8.

1. Het bestuur zal bestaan uit een evenwichtige samenstelling van de
categorieen zoals aangegeven in lid 2, en bestaat uit ten minste vier (4) —
en ten hoogste zes (6) natuurlijke personen. Het aantal bestuursleden —
wordt bepaald door de algemene vergadering. Bestuursleden worden —
door de algemene vergadering benoemd.
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2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende —
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3. Tot het opmaken van —
zulk een voordracht zijn bevoegd ieder van de categorieen van leden
'concern (groot bedrijf)','klein bedrijf' en ̀ zwemschool'. De voordracht—
van ieder van de categorieen van leden 'concern (groot bedrijf)', ̀ klein —
bedrijf' en ̀ zwemschool' wordt bij de oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht moet voor de aanvang van de vergadering —
schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door —
een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de algemene vergadering, genomen in een vergadering
waarin ten minste twee derden van de leden vertegenwoordigd is.

4. Is Been voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het
bindend karakter to ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de
keus.

I ndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming-
uit die voordrachten.

Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.
Artikel 9.

1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan —
te alien tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst. Een schorsing die niet binnen Brie maanden gevolgd wordt
door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een -
door het bestuur op to maken rooster van aftreding. De aftredende is
herbenoembaar, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; en
b. door bedanken.

Bestuursfuncties. Besluitvorming van het bestuur.

Artikel 10.

I ndien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, wijst het bestuur—
uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester
aan. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger
aanwijzen. Een bestuurslid kan niet meer dan een functie bekleden.
I ndien het bestuur uit meer dan een persoon bestaat, wordt van het
verhandelde in elke vergadering door de secretaris notulen opgemaakt —
die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is -
het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud —
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van een besluit niet beslissend.

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de

vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur worden

gegeven.

Bestuurstaak. Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met

het besturen van de vereniging.

2. Aan het bestuur komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of—

door de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

3. Het bestuur heeft tevens als taak het houden van toezicht op de

uitvoering van het beleid zoals dat is vastgesteld middels besluiten van —

het bestuur en de algemene ledenvergadering en voorts op de uitvoering
van het financiele beleid door de directeur als bedoeld in lid 5 van dit

artikel.

4. Tot de taken van het bestuur behoren tevens:

a. het (doen) ontwikkelen en voorbereiden van (ontwerp-)

besluitvorming inzake strategische beleid- en activiteitenplannen, —
structuur, inrichting, organisatie en procedures van de vereniging—

b. het doen van voordrachten voor de aanstelling van een directeur als -

bedoeld in lid 5 van dit artikel;

c. het doen van voordrachten ten aanzien van de vaststelling van het —
huishoudelijk reglement;

d. de controle op de directeur en het bureau en de financien van de

vereniging;

e. het (doen) opstellen van de concept jaarrekening en concept

begroting van de vereniging;

f. het (doen) opstellen van stukken voor verantwoording van gevoerd —

beleid;

g. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of

bezwaren van registergoederen, alsmede het sluiten van

overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk

schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot

zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt.

5. Het bestuur heeft de mogelijkheid, na toestemming van de algemene

vergadering verkregen uit een voordracht, een bezoldigd functionaris

buiten de leden van de vereniging aan to stellen, die de titel 'directeur' —

zal dragen. De directeur maakt geen deel uit van het bestuur. Bezoldiging
en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur worden door het

bestuur vastgesteld. Het bestuur is bevoegd hem to schorsen en to

ontslaan. De directeur wordt door het bestuur met de
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belangenbehartiging en verenigingsorganisatie belast volgens een

daarvoor door het bestuur opgestelde en door de ledenraad vastgestelde

directiereglement, waarin onder meer is gedelegeerd de uitvoering van —

het verenigingsbeleid en verenigingstaken, de inrichting en uitvoering —

van de financiele administratie en de bedrijfsvoering uan de vereniging. —

De directeur legt verantwoording of aan het bestuur over de door of

namens hem uitgevoerde werkzaamheden.

Het bestuur heeft tevens de mogelijkheid andere bezoldigde

medewerkers aan to stellen.

6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde

onderdelen van zijn task to doen uitvoeren door commissies die door het

bestuur worden benoemd na verkregen toestemming van de algemene —

vergadering. Het bestuur stel in ieder geval een

Onderhandelingscommissie en een Arbeidsvoorwaardencommissie in. —

Het bestuur stelt een reglement vast waarin de taken en bevoegdheden —

van iedere commissie zijn vastgesteld.

7. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde wordt de vereniging

vertegenwoordigd door het bestuur.

De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt, indien het bestuur uit meer —

dan een persoon bestaat, mede toe aan twee gezamenlijk handelende —

bestuursleden waarvan tenminste een de functie van voor2itter,

secretaris of penningmeestermeester bekleedt.

Bestuursverslag. Jaarrekening en verantwoording.

Artikel 12.

1. Het boekjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december. —

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en -

van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging Haar de eisen

die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een

administratie to voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en

andere gegevensdragers op zodanige wijze to bewaren, dat to alien tijde -

de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. —

3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na

afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de -

algemene vergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in

de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de op papier gestelde

balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter

goedkeuring aan de algemene vergadering over. Deze stukken worden —

ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een —

of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding —

gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke —

bestuurders in rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

s
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4. De algemene vergadering kan jaarlijks uit de leden een commissie van —

ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het

bestuur, benoemen. Indien de algemene vergadering daartoe overgaat, —

onderzoekt de commissie de in de tweede volzin van het vorige lid

genoemde stukken en brengt aan de algemene vergadering verslag van —

haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht alsdan de commissie ten —

behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen to —

verschaffen, haar desgewenst de verenigingskas en de waarden to tonen,

en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging to geven.

5. De last van de commissie kan to alien tijde door de algemene vergadering

worden herroepen.

6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren to

bewaren, onverminderd het in het volgende lid bepaalde.

7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op —

papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een

andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de

overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens —

en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en

binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Algemene vergaderingen.

Artikel 13.

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de

jaarvergadering komen onder meer aan de order

a. het bestuursverslag en de jaarrekening en verantwoording bedoeld —

in artikel 12 met, indien van toepassing, het verslag van de aldaar—

bedoelde commissie;

b. de benoeming van de in artikel 12 genoemde commissie voor het —

volgende boekjaar;

c. voorziening in eventuele vacatures;

d. voorstellen en plannen van het bestuur of de leden voor het

eerstvolgende jaar, aangekondigd bij de oproeping voor de

vergadering, alsmede het vaststellen van die voorstellen en plannen.

3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het

bestuur dit wenselijk oordeelt.

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig —

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte —
van de stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
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vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan —

het verzoek binnen veertien dagen Been gevolg wordt gegeven, kunnen —

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping

overeenkomstig artikel 17 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse

waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming -

van de in artikel 17 vermelde oproepingstermijn.

Toegang en stemrecht.

Artikel 14.

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de

vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, de krachtens

artikel 11 lid 5 aangestelde bezoldigd functionaris, alle aspirant leden en -

alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens —

het bepaalde in artikel 6 lid 8 en geschorste bestuursleden.

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de —

algemene vergadering.

3. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. Het

bestuurslid dat geen lid van de vereniging is, heeft een raadgevende

stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid

uitbrengen.

Voorzitterschap. Notulen.

Artikel 15.

De algemene vergaderingen worden geleid door de bestuurder, dan wel -

indien het bestuur van de vereniging uit meet dan een persoon bestaat —

door de voorzittervan het bestuur of zijn plaatsvervanger. Ontbreekt de -

bestuurder dan wel ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan -

voorziet de vergadering zelve in het voorzitterschap. Tot dat ogenblik

wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter —

vergadering aanwezige persoon.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of —

een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen

gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en

ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel —

proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de —

notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden

gebracht.

Besluitvorming van de algemene vergadering.

Artikel 16.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter

omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor-

de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een —
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niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid

bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe

stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien -

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, —

een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe

stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle

besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte

meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet to zijn uitgebracht.

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte

meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of in geval —

van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de

voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft alsdan weer niemand de

volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, —

totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, —

hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij

gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede

stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de

voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon —

op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is —

uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal

stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting—

uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen

stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming—

tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden -

is gekozen.

I ndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van -

personen, dan is het verworpen.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen

dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een —

verkiezingvan personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde

verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke —

stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. Besluitvorming bij

acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming-

verlangt.

8. Het bestuur kan bepalen dat stemmen die voorafgaand aan de algemene

vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden

uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ter vergadering

worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de
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stemmen op de in de vorige volzin bepaalde wijze kunnen worden

uitgebracht, Welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de

dertigste dag voor die van de vergadering.

9. Een eenstemmig 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. —

10. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits -
met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende

onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot

ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op —

de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent —
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband

houdende formaliteit niet in acht genomen.

Bijeenroeping algemene vergadering.

Artikel 17.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. —

De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens
het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping

bedraagt ten minste zeven dagen.

2. Bij de oproeping worden de to behandelen onderwerpen vermeld,

onverminderd het bepaalde in de artikelen 18 en 19.

Statutenwijziging.

Artikel 18.

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht —
dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is

opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal —

worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de a►gemene vergadering ter behandeling van —
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf
dagen voor 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 tot na afloop van de dag -
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift —
als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de -
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee
derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet twee —
derden van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt na —
die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, to houden
binnen vier weken na de eerste vergadering waarin over het voorstel
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zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het —
aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de -
uitgebrachte stemmen.

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariele akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn twee -
bestuursleden gezamenlijk handelend bevoegd.

Ontbinding.

Artikel 19. -

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene -
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande
artikel is van overeenkomstige toepassing.

2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
3. Het batig saldo na vereffening wordt aan degenen die ten tijde van het —

besluit tot ontbinding lid waren overgedragen. leder hunner ontvangt —
een deel Haar evenredigheid van het voor iedere categorie van leden
vastgestelde contributie voor het lopende boekjaar. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter op voorstel van het bestuur ook een andere
bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden vereniging gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn —
onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van —
het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Huishoudelijk reglement en andere reglementen.
Artikel 20.

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement en/of andere -
reglementen vaststellen. De algemene vergadering kan zodanige
reglementen wijzigen of het bestaan daarvan eindigen.

2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar -
die geen dwingend recht bevat, Hoch met de statuten.

Slotverklaring.

Tenslotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:
a. dat het aantal bestuursleden voor de eerste maal wordt bepaald op vijf —

(5), en dat voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd, in de —
achter hun naam vermelde functie:
1. Teunis Jacob van Etten, geboren to Rotterdam op zestien augustus —

negentienhonderd acht en zestig, en wel als voorzitter;
2. Erwin van lersel, geboren to Ridderkerk op dertig november

negentienhonderd twee en zestig, en wel als secretaris;
3. Bruno Giebels, geboren to Haarlem op tien november
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negentienhonderd negen en zestig, en wel als penningmeester;
4. Lambertus Cornelis Josephus Gerardus Lavrijsen, geboren to Bladel —

en Netersel op zes oktober negentienhonderd zes en veertig;
5. Alex Walter, geboren to Dinxperlo op drie en twintig augustus

negentienhonderd negen en vijftig.

b. dat de Oprichters de eerste leden van de stichting zijn.
Volmacht.

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit vijf (5) onderhandse akte van —
volmacht, die als BULAGE 1 tot en met 5 aan deze akte wordt gehecht.
Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden to Rotterdam op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.

Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan -
de comparant opgegeven en toegelicht. Zij heeft daarna verklaard van de
inhoud van deze akte kennis to hebben genomen, daarmee in to stemmen, to
zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit deze akte voortvloeien en —
op volledige voorlezing daarvan geen prijs to stellen. Onmiddellijk na
beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.

(Volgt ondertekening)
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