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STATUTEN

Vandaag, zevenentwintig juni tweeduizend veertien, verschijnt voor mij,
Mr. JOHANNES WILLEMS,
notaris gevestigd te Nijmegen:
mevrouw Margaretha Catharina Victoire Maria van Dinter, kantooradres 6524 BR
Nijmegen, Johannes Vijghstraat 2, geboren te Nijmegen op zeventien oktober
negentienhonderd negenenvijftig,
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer Jeep ter Heide,
wonende te 1901 DN Castricum, Koningin Wilhelminalaan 8, geboren te Meppel op
één mei negentienhonderd negenendertig, paspoort nummer NM6CpCDK5, geldig tot
vierentwintig september tweeduizend achttien (24-09-2018), gehuwd, die deze
volmacht verstrekte als voorzitter van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Vereniging van Gehandicapte Wintersporters (VGW), statutair gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende te Leiden, Lasserstraat 192, postcode 2321 PV,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
40533790, hierna ook te noemen: de vereniging.
Volmacht
Van de volmacht verlening blijkt uit één onderhandse akte van volmacht, welke aan
deze akte is gehecht.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Verklaring
De comparante, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:
De vereniging is opgericht per veertien oktober negentienhonderd tweeëntachtig.
Bij akte op veertien juni tweeduizend zes verleden voor mr. J.C.G. ten Brink, notaris
gevestigd te Dieren, gemeente Rheden, zijn de statuten van de vereniging laatstelijk
algeheel gewijzigd.
In de algemene ledenvergadering van de vereniging gehouden te Leiden op veertien
november tweeduizend dertien is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.
Een (kopie van het) uittreksel uit de notulen van deze vergadering is aan de akte
gehecht.
Ten gevolge van het daar op de algemene vergadering geconstateerde is een nieuwe
algemene ledenvergadering uitgeschreven. Deze algemene ledenvergadering waarbij
rechtsgeldig besluiten konden worden genomen is gehouden te Driebergen op één
december tweeduizend dertien, en had een bijzonder karakter te weten de stemming
over de wijziging van de statuten in het bijzonder in verband met het aangaan door de
vereniging van het lidmaatschap van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
Nederlandse Ski Vereniging (N.Ski V.) gevestigd te 's-Gravenhage. De tekst van het
voor de eerst gehouden vergadering geagendeerde voorstel is in stemming gebracht.
Blijkens de notulen van laatst gemelde vergadering, waarvan een kopie aan deze akte is
gehecht, is het voorstel aanvaard met tweeëndertig (32) voorstemmen, twee (2)
tegenstemmen en vijf (5) onthoudingen zodat conform artikel 18 lid 1 van de huidige
statuten de daarin geëiste meerderheid van twee/derden van de uitgebrachte stemmen is
behaald.
Krachtens artikel 18 lid 3 (belangrijke besluiten) is iedere bestuurder bevoegd de akte
tot statutenwijziging te doen passeren en te ondertekenen.
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Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon, handelend als
gemeld, de statuten van de vereniging bij deze akte zodanig te wijzigen, dat zij met
ingang van heden luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Gehandicapte Wintersporters
(VGW).
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel, als lid van de te 's-Gravenhage gevestigde vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid: "Nederlandse Ski Vereniging" - hierna in deze
statuten te noemen: "de N.Ski V." - en met inachtneming van de belangen van de
N.Ski V., de deelneming aan en belangstelling voor de wintersport door
lichamelijke gehandicapten te bevorderen.
2. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:
a. het (doen) organiseren van reizen en activiteiten teneinde de doelgroep van de
vereniging kennis te laten maken met wintersport;
b. het (doen) geven van cursussen op voormeld gebied;
c. het bevorderen en stimuleren van contacten en het samenwerken met
instellingen en organisaties, zowel in Nederland als in het buitenland;
d. het organiseren en geven van begeleiding bij de activiteiten;
e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
3. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:
a. donaties, subsidies, contributies en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. opbrengsten van eventuele diensten;
d. alle andere wettige inkomsten.
4. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van
boedelbeschrijving.
Leden
Artikel 3
1. De vereniging kent gewone leden, jeugdleden, buitengewone leden en ereleden
2. Het gewone lidmaatschap van de vereniging staat open voor meerderjarige
natuurlijke personen die passen in het profiel van de vereniging en voldoen aan
door het bestuur van de vereniging vast te stellen objectieve, voor een ieder op
gelijke wijze geldende, toelatingscriteria; het profiel en de toelatingscriteria worden
gedefinieerd in het huishoudelijk reglement. Het gewone lidmaatschap wordt
verkregen op de in artikel 4, lid 1 vermelde wijze.
3. Het jeugdlidmaatschap van de vereniging staat open voor minderjarige natuurlijke
personen die passen in het profiel van de vereniging en voldoen aan door het
bestuur van de vereniging vast te stellen objectieve, voor een ieder op gelijke wijze
geldende, toelatingscriteria. Het jeugdlidmaatschap wordt verkregen op de in artikel
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4, lid 1 vermelde wijze. Het jeugdlidmaatschap gaat over in een gewoon
lidmaatschap bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd van de betrokkene.
4. Buitengewone leden kunnen zijn degenen die niet voldoen aan de vereisten voor
het gewone of het jeugdlidmaatschap, doch waarvan het naar het oordeel van het
bestuur gewenst is dat zij als zodanig toetreden tot de vereniging.
Het buitengewone lidmaatschap wordt verkregen op de in artikel 4, lid 1 vermelde
wijze.
5. Ereleden zijn zij, die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de
vereniging, als zodanig door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur
zijn benoemd en hun benoeming hebben aanvaard.
6. Behoudens voor zover het tegendeel uitdrukkelijk blijkt, wordt in deze statuten
verstaan onder:
a. leden: zowel de gewone leden, de jeugdleden, de buitengewone leden en de
ereleden van de vereniging;
b. lidmaatschap: zowel het gewone lidmaatschap, het jeugdlidmaatschap, het
buitengewone lidmaatschap als het erelidmaatschap van de vereniging;
c. algemene vergadering: de algemene vergadering van de vereniging;
d. Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
e. bestuur: het bestuur van de vereniging;
f. schriftelijk: per brief of per electronic mail (e-mail), indien een lid niet
expliciet aan het bestuur de keuze "per brief" doorgegeven heeft geschiedt dit
per e-mailbericht.
7. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen. De leden dragen ervoor zorg dat hun adres aan de vereniging bekend
is.
Toelating tot het lidmaatschap. Persoonlijk karakter lidmaatschap
Artikel 4
1. Degene die lid wenst te worden van de vereniging, dient daartoe een
inschrijfformulier in te vullen en in te dienen bij het bestuur. Het bestuur besluit
over de toelating tot het lidmaatschap van de aanvrager en wel - voor wat de
toelating tot het gewone of het jeugdlidmaatschap betreft - op basis van de door het
bestuur van de vereniging opgestelde toelatingscriteria. Het bestuur kan aan de
toelating voorwaarden verbinden of iemand slechts voor bepaalde tijd toelaten tot
het betrokken lidmaatschap.
2. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de N.Ski
V., kunnen lid zijn van de vereniging.
3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen,
die niet tot het lidmaatschap van de N.Ski V. worden toegelaten, of van wie de
N.Ski V. het lidmaatschap heeft beëindigd.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
5. Ieder lid dient zijn woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vereniging.
6. Het bestuur is verplicht een ieder die lid is van de vereniging voor het lidmaatschap
van de N.Ski V. aan te melden, en te zorgen dat degenen die als lid tot de
vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de N.Ski V.
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Donateurs
Artikel 5
1. Donateurs zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die zich bereid hebben
verklaard de vereniging jaarlijks te steunen met een door het bestuur vast te stellen
bijdrage en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.
2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen die, welke hen bij of
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd en door hen zijn aanvaard. Het
bestuur kan daartoe een reglement vaststellen met betrekking tot de rechten,
plichten en bevoegdheden van donateurs en het bestuur is bevoegd dit reglement te
wijzigen of aan te vullen, met dien verstande dat alle bepalingen aangaande de
donateurs door iedere betrokken donateur dienen te worden aanvaard.
3. Donateurs zijn bevoegd door de vereniging georganiseerde evenementen bij te
wonen, indien zij daartoe door het bestuur zijn opgeroepen of uitgenodigd.
4. Het donateurschap eindigt:
a. door overlijden, dan wel het ophouden te bestaan van een donateur-rechtspersoon;
b. door opzegging door de donateur;
c. door opzegging door de vereniging.
Het donateurschap kan te allen tijde door de vereniging of de donateur worden
beëindigd door schriftelijke opzegging, met dien verstande dat bij opzegging door de
donateur de jaarlijkse bijdrage over het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd
blijft. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen
Artikel 6
Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die
bestemd zijn voor leden, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vereniging
hebben opgegeven.
Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die
bestemd zijn voor de vereniging en haar organen, geschieden schriftelijk aan het adres
van het secretariaat van de vereniging.
Einde van het lidmaatschap
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door overlijden;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement).
2. Opzegging door een lid kan slechts schriftelijk geschieden per het einde van een
boekjaar. De opzeggingsbrief wordt gericht aan het bestuur. Opzegging kan
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, met dien
verstande dat bij opzegging door het lid de jaarlijkse contributie over het lopende
boekjaar geheel verschuldigd blijft.
3. Opzegging door de vereniging kan geschieden:
a. wanneer het betrokken lid heeft opgehouden te voldoen aan de door de statuten
aan het lidmaatschap gestelde eisen, of wanneer een lid - zulks ter beoordeling
van het bestuur - niet langer voldoet aan de door het bestuur opgestelde
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toelatingscriteria voor het lidmaatschap;
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
c. wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde contributie of een
gedeelte daarvan en/of het niet of niet tijdig voldoen van een of meer andere
bijdragen, tenzij door het bestuur, onder goedkeuring van de algemene
vergadering, gehele of gedeeltelijke dispensatie of uitstel mocht zijn verleend.
4. Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk
de verplichtingen van geldelijke aard van de leden of één of meer categorieën van
leden worden verzwaard of de bij of krachtens de statuten toegekende rechten van
de leden of van categorieën van leden worden beperkt. Het vorenstaande laat de
bevoegdheid tot opzegging, als bedoeld in lid 1, onder a. van dit artikel, onverlet.
5. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur, doch slechts krachtens
een daartoe strekkend bestuursbesluit. Het bestuur bepaalt van geval tot geval of de
opzegging met onmiddellijke ingang geschiedt of tegen een bepaalde, door het
bestuur vast te stellen datum.
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging staat de
betrokkene binnen een maand na 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, ook ten aanzien van
eventuele functies die hij binnen de vereniging bekleedt.
7. Een lid kan uit het lidmaatschap worden ontzet:
a. indien hij handelt in strijd met de statuten, één of meer reglementen of één of
meer besluiten;
b. indien hij de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het besluit tot ontzetting wordt genomen door de algemene vergadering.
Verplichtingen van de leden jegens de vereniging
Artikel 8
1. De leden zijn jegens de vereniging verplicht:
a. tot het voldoen van een jaarlijkse contributie, die door het bestuur, onder
goedkeuring van de algemene vergadering, wordt vastgesteld; onder gelijke
goedkeuring kan het bestuur de leden voor de betaling van de jaarlijkse
contributie indelen in categorieën die een verschillende bijdrage betalen;
b. tot het voldoen van door de algemene vergadering vastgestelde bijzondere
financiële bijdragen; de algemene vergadering kan het besluit tot het opleggen
van zodanige bijdragen, zomede elk nader besluit dat daarmee verband houdt zoals het bepalen van de verdeelsleutel(s) voor de voldoening daarvan - slechts
nemen met ten minste twee/derden van het aantal stemmen dat door alle leden
kan worden uitgebracht;
c. tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en de door haar
organen wettig genomen besluiten;
d. tot naleving van de statuten en reglementen van de N.Ski V., de besluiten van
het hoofdbestuur en/of de algemene vergadering van de N.Ski V..
2. Het bestuur is, onder goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd in
b.
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bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het
betalen van een bijdrage te verlenen.
3. Ieder lid is verplicht tot naleving van de statuten en reglementen van de vereniging
en tot naleving van de door de organen van de vereniging wettig genomen
besluiten.
4. De vereniging kan ten behoeve van de leden rechten bedingen. De vereniging kan
namens de leden in rechte optreden tot handhaving van de bedongen rechten,
waaronder begrepen het vorderen van schadevergoeding.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit een door de algemene vergadering te
bepalen - bij voorkeur oneven - aantal van ten minste vijf bestuurders.
Bestuurder kunnen slechts zijn meerderjarige natuurlijke personen, die
(buiten)gewoon lid zijn van de vereniging.
Bestuurders genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. In het kader van hun
functie gemaakte onkosten worden aan bestuurders, op declaratiebasis, vergoed.
2. Bestuurders worden benoemd en kunnen worden geschorst en ontslagen door de
algemene vergadering.
Boven het aantal bestuurders dat is vastgesteld met toepassing van het bepaalde in
lid 1 van dit artikel, heeft de statutair te Nijmegen gevestigde stichting: Stichting
Gehandicapte Wintersporters (hierna aan te duiden als: de stichting) het recht doch niet de plicht - één persoon als bestuurder voor te dragen.
Het recht tot het voordragen van een bestuurder impliceert niet de plicht van de
algemene vergadering tot benoeming over te gaan.
Deze door de stichting voor te dragen persoon:
a. dient de hoedanigheid van bestuurder van de stichting te bezitten;
b. dient lid te zijn van de vereniging;
c. mag niet de functie vervullen van voorzitter of penningmeester van het bestuur.
3. De algemene vergadering kan - voor zover zij daartoe op grond van het bepaalde in
lid 2 van dit artikel bevoegd is - een besluit tot schorsing, tot handhaving van een
schorsing of tot ontslag van een bestuurder slechts nemen met ten minste
twee/derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten
minste twee/derden (2/3e) van het aantal gewone leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Is het in de vorige zin bedoelde quorum niet bereikt, dan kan een tweede
vergadering worden bijeengeroepen en gehouden waarin het voorstel tot schorsing
of ontslag opnieuw aan de orde wordt gesteld. Tijdens deze tweede vergadering kan
het besluit worden genomen, met ten minste twee/derden (2/3e) van de uitgebrachte
stemmen, onafhankelijk van het aantal aanwezige leden dat in die vergadering
aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet
worden vermeld dat en waarom daarin een besluit kan worden genomen
onafhankelijk van het aantal stemmen dat in die vergadering kan worden
uitgebracht.
De oproeping tot de tweede vergadering heeft eerst plaats na afloop van de eerste
vergadering.
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De tweede vergadering dient binnen zes (6) weken na afloop van de eerste
vergadering te worden gehouden.
4. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd voor een periode van
vier (4) jaar.
5. Iedere bestuurder is na zijn aftreden onbeperkt herbenoembaar.
6. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, houdt een bestuurder op
bestuurder te zijn:
a. indien en zodra hij, anders dan ten gevolge van testamentair bewind, het vrije
beheer over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest;
b. door overlijden;
c. door bedanken;
d. voor een bestuurder die ophoudt lid te zijn van de vereniging: doordat het
bepaalde in artikel 7, lid 1 sub c. of d. toepassing heeft gevonden;
e. voor bestuurder die is benoemd op voordracht van de stichting: doordat niet
langer wordt voldaan aan de in lid 2 van dit artikel vermelde kwaliteitseisen.
7. Bij schorsing van een bestuurder door de algemene vergadering wordt de
betrokkene in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te
verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.
De schorsing van een bestuurder door de algemene vergadering vervalt, indien de
algemene vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de
schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing.
Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande
op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.
Bestuursfuncties. Besluitvorming van het bestuur
Artikel 10
1. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een penningmeester en een secretaris aan.
De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester zijn niet verenigbaar.
2. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, kan het bestuur slechts besluiten
nemen, indien de bestuurders schriftelijk ter vergadering zijn opgeroepen, onder
vermelding van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijf
(5) werkdagen, waarbij de dag van oproeping en de dag waarop de vergadering
plaatsvindt, niet worden meegerekend, onverminderd het bepaalde in de leden 10
en 12 van dit artikel.
De Algemene Termijnenwet is te dezen niet van toepassing.
3. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
4. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin ten minste de helft van het aantal in functie zijnde bestuurders
aanwezig of vertegenwoordigd is.
Indien het vereiste aantal bestuurders niet ter vergadering aanwezig of
vertegenwoordigd is, kan over de aangekondigde onderwerpen wettig worden
besloten in de eerstvolgende vergadering van het bestuur, ongeacht het aantal
bestuurders dat in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Een bestuurder kan zich in een vergadering van het bestuur door een
medebestuurder doen vertegenwoordigen, mits dit geschiedt krachtens een
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

schriftelijke volmacht die bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van
die vergadering is overhandigd.
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van dit orgaan.
Bij verhindering van de voorzitter wordt de vergadering geleid door de secretaris; is
ook deze verhinderd, dan wijzen de aanwezige bestuurders één hunner als
voorzitter van die vergadering aan.
Bestuursvergaderingen worden, op verzoek van de voorzitter van het bestuur of op
verzoek van de bestuurder die het houden van de vergadering verlangt,
bijeengeroepen door de secretaris. De oproeping wordt verzonden aan de adressen
van de bestuurders, zoals zij deze schriftelijk aan de vereniging hebben opgegeven.
Van het in elke bestuursvergadering verhandelde worden door of onder
verantwoordelijkheid van de secretaris notulen gehouden.
De notulen worden door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend
door de voorzitter van de vergadering van het bestuur waarin de vaststelling
geschiedt en door de secretaris of de bestuurder die hem vervangt.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over personen
geschieden bij ongetekende gesloten briefjes.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt; zij
tellen echter wel mee ter bepaling van een quorum.
Indien de stemmen over enig voorstel staken, wordt het betrokken voorstel in de
eerstvolgende bestuursvergadering opnieuw aan de orde gesteld.
Indien de stemmen dan opnieuw staken, is de voorzitter bevoegd tot het uitbrengen
van een doorslaggevende stem.
Wenst de voorzitter geen doorslaggevende stem uit te brengen, dan is het voorstel
verworpen.
Het bestuur kan besluiten buiten vergadering nemen, mits elke bestuurder zich
schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreekt. De stukken waaruit
van de besluitvorming buiten vergadering blijkt, worden in de eerstvolgende
bestuursvergadering voorgelezen en bij de notulen van bestuursvergaderingen
bewaard.
Indien een bestuurder schriftelijk een verzoek indient bij de voorzitter van het
bestuur tot het houden van een bestuursvergadering en aan dit verzoek niet binnen
vijftien (15) werkdagen gevolg wordt gegeven, is de verzoeker zelf bevoegd de
vergadering bijeen te roepen, met overeenkomstige toepassing van het bepaalde van
lid 3 van dit artikel. Een vergadering als in de vorige zin bedoeld voorziet zelf in
haar leiding en wijst een persoon aan die belast is met het houden van de notulen.
Indien niet is voldaan aan de voorschriften omtrent de oproeping van een
bestuursvergadering, kunnen in die vergadering niettemin wettige besluiten worden
genomen omtrent alle in die vergadering aan de orde gestelde onderwerpen, mits dit
geschiedt met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Het stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan bepaalde bestuurders,
anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen
kwijtscheldt, komt aan die bestuurders niet toe.
Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
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In vacatures binnen het bestuur dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, te
worden voorzien, behoudens voor zover de algemene vergadering besluit tot het
verlagen van het aantal leden van het bestuur, mits niet beneden het minimum
aantal van ten minste vijf (5) bestuurders, waarbij de door de stichting benoemde
bestuurder (indien deze er is) niet wordt meegerekend.
Taken en bevoegdheden van het bestuur. Vertegenwoordiging
Artikel 11
1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen
van de vereniging.
2. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen.
4. Het bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring voor:
a. besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;
b. besluiten tot het aangaan van rechtshandelingen die niet zijn opgenomen in de
goedgekeurde begroting voor het komende verenigingsjaar en een waarde of
belang van vijfduizend euro (€ 5.000,00), dan wel een door de algemene
vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld hoger bedrag te boven
gaan; door splitsing van rechtshandelingen kan aan deze bepaling geen afbreuk
worden gedaan;
c. overige besluiten tot het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang
of de waarde een bedrag van vijf duizend euro (€ 5.000,00) of een door de
algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld hoger
bedrag te boven gaat; door splitsing van rechtshandelingen kan aan deze
bepaling geen afbreuk worden gedaan.
Op het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring kan door de
vereniging jegens derden geen beroep worden gedaan.
5. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
6. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of meer
bestuurders, wordt de vereniging te dier zake vertegenwoordigd door bestuurders te
wier aanzien het tegenstrijdig belang niet bestaat, met dien verstande dat de
algemene vergadering steeds bevoegd is een persoon aan te wijzen om de
vereniging in dat geval te vertegenwoordigen.
Als tegenstrijdig belang wordt niet alleen aangemerkt het geval waarin een
bestuurder in privé een belang heeft, strijdig met dat van de vereniging, doch ook
het geval waarin een geen rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap waarvan
de betrokken bestuurder beherend vennoot is of een rechtspersoon waarvan de
betrokken bestuurder aandeelhouder, bestuurder of lid van een toezichthoudend
orgaan is, een overeenkomst wenst aan te gaan met de vereniging, dan wel een
andere rechtshandeling wil verrichten waarbij de vereniging partij of
belanghebbende is.
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Het bestuur is verplicht de algemene vergadering tijdig in kennis te stellen van
gevallen waarin een tegenstrijdig belang aan de orde is of kan zijn.
Algemene vergadering
Artikel 12
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 binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt
een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag, de balans en staat van baten en lasten met een toelichting en het
verslag van de in artikel 15, lid 4 bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 15, lid 4 bedoelde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
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 één/tiende (1/10e) gedeelte van het
totale aantal stemmen dat door alle leden kan worden uitgebracht verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier
(4) weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig lid 5 van dit artikel of bij advertentie in ten minste één ter plaatse
waar de vereniging is gevestigd veel gelezen landelijk of regionaal dagblad of
regionaal of plaatselijk periodiek.
5. Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient ieder lid te worden
opgeroepen.
De oproeping dient niet later te geschieden dan op de veertiende (14e) dag voor de
dag waarop de vergadering wordt gehouden, waarbij de dag van oproeping en de
dag van de vergadering niet worden meegerekend. De oproeping geschiedt door
middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden de datum en de plaats van de
vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen
onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een
afzonderlijke brief ter kennis van de leden gebracht binnen de voor de oproeping
gestelde termijn.
6. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op
de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden
genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven
wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene
stemmen in een algemene vergadering waarin alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Daar waar in dit artikel "brief" vernoemd staat kan dit ook "electronic mail" (e-
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mail) zijn, indien een lid niet expliciet aan het bestuur de keuze "per brief"
doorgegeven heeft geschiedt dit per e-mailbericht.
Toegang tot en leiding van de algemene vergadering
Artikel 13
1. Elk lid heeft toegang tot de algemene vergadering. Een jeugdlid mag zich laten
vertegenwoordigen of vergezellen door een ouder of voogd.
Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere persoon die tot het bijwonen van
de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door het bestuur.
2. Indien een lid zich in een algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient
hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen aan een ander lid van de
vereniging. De volmacht dient bij de aanvang van de betrokken vergadering te
worden overhandigd aan de voorzitter van die vergadering. Een lid kan ten hoogste
twee andere leden krachtens volmacht vertegenwoordigen. Een gewoon lid kan niet
worden vertegenwoordigd door een jeugdlid.
3. Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij
verhindering van de voorzitter wijzen de ter vergadering aanwezige bestuurders een
persoon aan die met de leiding van de vergadering is belast. Indien een zodanige
aanwijzing ontbreekt, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
4. De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering
vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door
de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.
Stemrecht. Besluitvorming
Artikel 14
1. Ieder gewoon lid, jeugdlid, buitengewoon lid of erelid heeft recht op het uitbrengen
van één stem.
Jeugdleden worden bij het uitbrengen van hun stem vertegenwoordigd door een
ouder of voogd.
2. Behoudens voor zover de statuten een grotere meerderheid en/of een specifiek
quorum voorschrijven besluit de algemene vergadering, onafhankelijk van het
aantal stemmen dat in de vergadering kan worden uitgebracht, met een meerderheid
van de helft plus één.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt; zij
tellen echter wel mee ter bepaling van een quorum.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling en stemmingen over personen
geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze
van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen
verzet.
5. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde
vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan
opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt
herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op
zich verenigden, zo nodig na tussenstemming en/of loting.
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Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan
is dat voorstel verworpen.
6. De leden kunnen alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen,
ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het
betrokken voorstel uitspreken. De personen die buiten vergadering een besluit
hebben genomen, stellen het bestuur onverwijld in kennis van dat besluit.
7. Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de
eerstvolgende algemene vergadering. De bescheiden waaruit van de besluitvorming
buiten vergadering blijkt, liggen tijdens die algemene vergadering ter inzage van de
leden; daarna worden deze bescheiden ingevoegd in het notulenboek van de
algemene vergadering.
Boekjaar. Jaarverslag. Rekening en verantwoording
Artikel 15
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni
daaraanvolgend.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering die binnen zes maanden na afloop
van het verenigingsjaar wordt gehouden - behoudens verlenging van deze termijn
door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - over dat
verenigingsjaar zijn verslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over
het gevoerde beleid; voorts legt het bestuur een balans en een staat van baten en
lasten over dat verenigingsjaar met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene
vergadering over.
De balans en de staat van baten en lasten met een toelichting worden ondertekend
door alle bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan
wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de voornoemde termijn van zes maanden kan ieder lid van de
vereniging van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen dat zij de in dit lid
bedoelde verplichtingen nakomen.
4. Tenzij aan de algemene vergadering een verklaring, afkomstig van een
registeraccountant, wordt overgelegd, benoemt de algemene vergadering jaarlijks
uit de gewone leden een kascommissie van ten minste twee (2) personen, die geen
deel mogen uitmaken van het bestuur of de drie (3) laatst verstreken boekjaren deel
hebben uitgemaakt van het bestuur.
De kascommissie onderzoekt de balans en staat van baten en lasten met toelichting
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en
inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
6. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden gedurende ten minste
zeven (7) jaren te bewaren.
Commissies
Artikel 16
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1.

Het bestuur kan besluiten tot het instellen - alsook tot het opheffen, samenvoegen
of splitsen - van één of meer commissies.
2. Het bestuur kan de taak en werkwijze van commissies vaststellen, wijzigen en
aanvullen.
Reglementen
Artikel 17
1. Het bestuur kan, na de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering,
één of meer reglementen vaststellen en - eveneens onder goedkeuring van de
algemene vergadering - reglementen wijzigen, aanvullen en opheffen.
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van
de N.Ski V..
Belangrijke besluiten
Artikel 18
1. De algemene vergadering kan een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing in
de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek slechts nemen met ten
minste twee/derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin
ten minste drie/vierden (3/4e) van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig of
vertegenwoordigd is.
Indien het in de vorige zin vermelde quorum niet wordt bereikt, wordt niet eerder
dan twintig (20) en niet later dan vijftig (50) dagen na de datum van de eerst
gehouden vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden,
waarin, ongeacht het aantal leden dat aanwezig of vertegenwoordigd is, met ten
minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, tot statutenwijziging casu quo
fusie of splitsing kan worden besloten conform de tekst van het voor de eerst
gehouden vergadering geagendeerde voorstel.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf (5) 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 tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Van elke statutenwijziging dient een notariële akte te worden opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd zodanige akte te doen passeren en te ondertekenen.
4. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande
goedkeuring van de N.Ski V., zover de wijzigingen de belangen van de N.Ski V.
raken.
Van de in lid 4 van dit artikel bedoelde goedkeuring dient uit de notariële akte van
statutenwijziging te blijken.
5. De algemene vergadering kan een besluit tot omzetting van de vereniging in een
andere rechtsvorm slechts nemen met inachtneming van de daartoe in de wet
gestelde vereisten.
Ontbinding en vereffening
Artikel 19
1. De algemene vergadering kan besluiten tot ontbinding van de vereniging. Het
bepaalde in artikel 18, lid 1 is op het besluit tot ontbinding van overeenkomstige
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toepassing.
De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de
vereffening van haar vermogen noodzakelijk is.
3. In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vereniging uitgaan moet aan
haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
4. Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de
bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vereniging op.
5. De vereffenaars doen aan het handelsregister de met de ontbinding en vereffening
verband houdende wettelijk vereiste opgaven.
6. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vereniging resteert na voldoening van
al haar schulden, wordt overgedragen aan de leden van de vereniging ten tijde van
haar ontbinding, en wel aan ieder van hen voor een evenredig deel.
7. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de
ontbonden vereniging gedurende zeven (7) jaren berusten bij degene die daartoe
schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.
AANHECHTING NOTULEN
Van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, genomen in de in de aanhef van
deze akte vermelde algemene vergaderingen, blijkt uit uittreksels uit de notulen van die
vergaderingen; een exemplaar van beide geschriften zal aan deze akte worden gehecht.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen
persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde document
vastgesteld.
WAARVAN AKTE is verleden te Nijmegen op de datum als in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon zakelijk
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud
van deze akte te hebben kennisgenomen, met deze inhoud in te stemmen en op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening.)
2.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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