Referentienummer

: 20210505.01\BB\ MN\1

STATUTENWIJZIGING JEUGD ORGANISATIE SPORTCLUB WATERGRAAFSMEER

Heden, @ maart tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Albert Buma, notaris te
Amsterdam:
mevrouw Elisabeth Hermina Martine Meenderink, werkzaam op mijn kantoor aan de Prins
Hendriklaan 27-29 te Amsterdam, geboren te Doetinchem op achttien oktober
negentienhonderdnegenennegentig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde
blijkens en ter uitvoering van het na te noemen besluit van de statutair te Amsterdam (feitelijk
adres: 1097 HK Amsterdam, Drie Burgpad 3) gevestigde vereniging met volledige
rechtsbevoegdheid Jeugd Organisatie Sportclub Watergraafsmeer, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40531693;
Jeugd Organisatie Sportclub Watergraafsmeer, voornoemd, hierna te noemen: de ‘vereniging’.
De comparante, handelend als gemeld, gaf vooraf te kennen:
I.

INLEIDING

-

de statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van algehele
statutenwijziging op vijf december negentienhonderdvierennegentig verleden voor mr.
O.H. Over, destijds notaris te Amsterdam;

-

de algemene ledenvergadering heeft beoogd - blijkens de notulen van de op @ gehouden
algemene ledenvergadering - in de op die datum gehouden vergadering te besluiten de
statuten van de vereniging partieel te wijzigen;
[echter het vereiste quorum voor de besluitvorming was niet aanwezig waardoor geen
rechtsgeldig besluit tot statutenwijziging kon worden genomen; in een conform de
statuten binnen vier (4) weken na de eerste vergadering gehouden tweede algemene
ledenvergadering heeft - blijkens de notulen van deze op @ gehouden algemene
ledenvergadering - de algemene ledenvergadering besloten de statuten van de vereniging
partieel te wijzigen;]

-

[exemplaren van genoemde notulen] van de algemene ledenvergadering, waarbij werd
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besloten tot de statutenwijziging, worden aan deze akte gehecht (Bijlage).
II.

STATUTENWIJZIGING

De comparante, handelend als voormeld, verklaarde vervolgens ter uitvoering van voormeld
besluit hierbij in de statuten van de vereniging de volgende wijzigingen aan te brengen:
I.

artikel 5 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"1. De leden zijn verplicht:
a.

de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het
bestuur of de algemene vergadering na te leven;

b.

de statuten en reglementen van de betreffende sportbonden, beide voor zover
van toepassing, alsmede de van toepassing zijnde spelregels na te leven;

c.

de belangen van de vereniging en van de sport in het algemeen niet te schaden;

d.

contributie te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van deze
statuten."

II.

artikel 6 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"4. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging of Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B.) handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur."

III. artikel 8 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die jaarlijks door
het bestuur wordt vastgesteld. Minstens wordt de contributie geïndexeerd en
maximaal is de verhoging vijf procent (5%) ten opzichte van het voorgaande jaar.
Leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
bijdrage betalen."
IV. artikel 12 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen, waaronder een
voorzitter, een secretaris en een penningmeester, die door de algemene vergadering
uit de leden in functie worden gekozen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld
door de algemene vergadering."
V.

een nieuw artikel 12 lid 2 wordt, onder vernummering van de leden 2 tot en met 7 tot de
leden 3 tot en met 8, toegevoegd, en komt te luiden als volgt:
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"2. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit:
a.

personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging
en/of de entiteit die de spelers van de vereniging contracteert, behoudens voor
zover toegestaan bij of krachtens het op de vereniging van toepassing zijnde
Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B.) Licentiereglement.

b.

personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering
verstrekt aan de vereniging en/of de entiteit die de spelers van de vereniging
contracteert, behoudens voor zover toegestaan bij of krachtens het op de
vereniging van toepassing zijnde Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (K.N.V.B.)
Licentiereglement."

VI. een nieuw artikel 13 lid 5 wordt toegevoegd, en komt te luiden als volgt:
"5. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het
belang van de vereniging en de eventueel met haar verbonden onderneming of
organisatie.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het
besluit genomen door de algemene vergadering."
VII. artikel 14 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige bestuurslid
wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de
algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat
a.

het bestuurslid gedurende een periode van meer dan zeven (7) dagen
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

b.

het bestuurslid is geschorst."

VIII. artikel 14 lid 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
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"6. Het bestuur is verplicht om het bepaalde in lid 4 van dit artikel, alsmede elke
wijziging hiervan te doen inschrijving in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel."
IX. artikel 16 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:
"3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer:
a.

Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering.

b.

Jaarverslag van de secretaris.

c.

Jaarverslag van de penningmeester.

d.

Jaarverslag van de kascommissie.

e.

Vaststelling van de begroting.

f.

Vaststelling van de contributies.

g.

Verkiezing bestuursleden.

h.

Verkiezing leden van de kascommissie.

i.

Verkiezing commissie van beroep.

j.

Rondvraag.

k.

Door leden aangedragen punten, welke minstens één kalenderweek
voorafgaand aan de algemene vergadering schriftelijk aan de secretaris zijn
aangegeven."

X

een nieuw artikel 19 lid 4 wordt, onder vernummering van de leden 4 en 5 tot de leden 5
en 6, toegevoegd, en komt te luiden als volgt:
"4. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten en de naam van de
vereniging voorafgaande goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(K.N.V.B.)."

SLOT
De comparante, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van het in deze
akte vermelde document, is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE,
is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
Ik, notaris, heb de comparante mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en
heb haar daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparante tevens gewezen op de
gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna heeft de
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comparante verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.

