
STATUTENWIJZIGING

Dossier no: 214558

Op zes december tweeduizend zes verschenen voor mij mr. drs. Siegrid Catharine
Wilhelmina Lilian Jansen, notaris te Maarssen:
1. de heer JOSEPH HUBERT MARIE URLINGS, wonende te 3608 AD, Maarssen,

Boomstede 91, geboren te Beek op vierentwintig mei negentienhonderd achtenveertig,
legitimatie: paspoort nummer NG1638216, uitgegeven te Maarssen, geldig tot zeven en
twintig april tweeduizend negen;

2. mevrouw INGE VAN AALST, wonende te 3602 AR, Maarssen, Herenweg 48, geboren
te Haarlem op zevenentwintig maart negentienhonderd eenenvijftig,
legitimatie:paspoort nummer NF 2204983, uitgegeven te Maarssen, geldig tot negen
oktober tweeduizend acht;

te dezen gezamenlijk handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van de
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
LAWN TENNIS CLUB"MAARSEN BROECK" ( hierna te noemen: "de vereniging"),
gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te 3602 AR Maarssen, Herenweg 48,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40476211
en als zodanig de vereniging rechtsgeldigvertegenwoordigende ingevolge art. 10 lid 1 van
haar statuten.
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden te handelen ter uitvoering van het
op dertien februari tweeduizend zes door de algemene ledenvergadering genomen
besluit tot wijziging van de statuten van de vereniging.
Voor dit besluit is tevoren goedkeuring gevraagd op grond van art. 17 lid 4 onder a.van haar
statuten aan de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond. Deze goedkeuring werd
verkregen op blijkens een aan deze akte te hechten schrijven de dato vijf december
tweeduizend vijf.
De comparanten verklaarden voorts dat de vereniging is opgericht op achttien januari
negentienhonderd zes en zeventig en dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd op zes en
twintig September negentienhonderd acht en tachtig, bij akte verleden voor J.W.L. Beijer,
destijds notaris te Maarssen. Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging
verklaarden de comparanten handelende als gemeld bij deze de statuten van de vereniging
geheel opnieuw vast te stellen als volgt:
Naam en Zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: LAWN TENNIS CLUB "MAARSEN BROECK".
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Maarssen
Doel
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel: het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door :

a. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel;
b. het vormen van een band tussen haar leden;
c. het maken van propaganda voor het tennisspel;
d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de vereniging: Koninklijke

Nederlandse Lawn Tennis Bond ( hierna: K.N.L.T.B.)
e. het nemen van maatregelen die kunnen leiden tot het verhogen van het spelpeil van

de leden van de vereniging;
f. het uitschrijven van -en deelnemen aan wedstrijden, in het bijzonder door deel te

nemen aan de door de K.N.L.T.B. georganiseerde competitie;



g. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder haar leden;
h. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging ten dienste staan.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
Lidmaatschap
Artikel 4
1. De vereniging kent:

a. gewone leden;
b. ereleden;

2. Leden zijn zij die vóór een januari van een verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd
hebben bereikt en die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5
bepaalde.

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in
het kader van de doelstelling der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn
benoemd.

Adspirantleden en begunstigers
Artikel 4a
1. Adspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen doch die op

een januari van een verenigingsjaar nog niet de leeftijd van zeventien jaar hebben
bereikt en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten.

2. Begunstigers zijn zij, die zich jegens de vereniging bereid verklaard hebben de
vereniging te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen
minimumbijdrage; zij hebben geen speelrecht.

3. Adspirantleden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die
welke hun bij of krachtens de statuten en het huishoudelijk reglement zijn toegekend of
opgelegd.

Artikel 5
1. Het bestuur beslist over de toelating van leden, adspirant-leden en begunstigers.

Het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens het lidmaatschap van de K.N.L.T.B,
in. Een gewoon lid kan door het bestuur worden ingedeeld in de categorie "daglid"of
"kennismakingslid". Aanmelding als lid geschiedt door het indienen bij de secretaris
van het bestuur van een daartoe bestemd ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier.
Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten, echter met een meerderheid van ten minste twee/derde meerderheid van de
geldig ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een natuurlijk persoon voorkomend op de
zgn. zwarte lijst van de K.N.L.T.B, mag door het bestuur niet als lid worden toegelaten.

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door

erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 6
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in
geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen
voortvloeiend uit deze statuten, het huishoudelijk reglement of baanreglement, of die door
handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden
rechten niet worden uitgeoefend.
Wordt een lid gedurende zijn lidmaatschap voor meer dan twee keer geschorst dan dient het
bestuur een voorstel tot ontzetting uit het lidmaatschap te doen aan de algemene
ledenvergadering.



Schorsing door de K.N.L.T.B, brengt automatisch schorsing als lid van de vereniging met
zich mee.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van een lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt
haar lidmaatschap wanneer zij ophoudt te bestaan;

b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
e. door verlies van het lidmaatschap van de K.N.LT.B; alsdan eindigt het

lidmaatschap onmiddellijk.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van

een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de
eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig
heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit. Voor kennismakingsleden geldt dat zij
het recht hebben binnen een periode van twee maanden nadat zij als lid toegelaten zijn
het lidmaatschap op te zeggen tegen het einde van die twee-maandsperiode.

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het
lidmaatschap gesteld mochten worden.
De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave
van de reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap 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. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken
lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt. De
betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te
gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal
moeten worden genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte geldige
stemmen.

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36 lid 3 Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet
onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van
de leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone en de

begunstigde leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge erfstellingen,
legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere toevallige baten, zoals
sponsorgelden.

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene
vergadering per categorie tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.



Het bestuur kan bepalen dat nieuw toegetreden leden- begunstigers en ereleden
daaronder niet begrepen- een entreegeld moeten betalen.

3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van contributie. Het bestuur
is bevoegd in bijzondere situaties gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van contributie en/of entreegeld te verlenen voor overige leden.

4. Naast de aan de vereniging verschuldigde contributie is door gewone leden, dagleden en
kennismakingsleden en adspirant-leden en ere-leden contributie verschuldigd aan de
K.N.L.T.B.. De vereniging draagt laatstbedoelde contributie rechtstreeks af aan de
K.N.L.T.B.

5. Het bestuur bepaalt op welke wijze en op welke datum een lid aan zijn financiële
verplichtingen moet hebben voldaan.

6. Het bestuur kan besluiten tot het treffen van invorderingsmaatregelen ingeval een lid
nalatig blijft in de voldoening van op hem of haar rustende financiële verplichtingen
jegens de vereniging. Kosten verband houdende met invorderingsmaatregelen komen
voor rekening van hert betreffende lid.

Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen met een minimum van vijf. Het

aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Verkiesbaar tot bestuurslid zijn ere- en gewone leden die de leeftijd van achttien jaar

hebben bereikt.
3. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden der vergadering

benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan.
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de algemene vergadering benoemd.Niet
leden der vereniging zijn niet verkiesbaar tot bestuurslid, tenzij daartoe ingevolge de
reglementen van de K.N.L.T.B. dispensatie is verleend.

4. De wijze van verkiezing, aftreden en vervanging van bestuursleden wordt nader bij
Huishoudelijk reglement geregeld.

5. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten
minste twee derden der geldig uitgebrachte stemmen.

6. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk
geschiedt met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden.

7. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene vergadering een
opvolger.

8. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het
is echter verplicht binnen één maand een algemene vergadering bijeen te roepen waarin
de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.

Taak en bevoegdheden bestuur
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. Het bestuur vertegenwoordigt de

vereniging in en buiten rechte.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris
gezamenlijk dan wel aan de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk. Bij
ontstentenis van de voorzitter komt de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede toe aan
de vice-voorzitter en de secretaris

2. Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van geldleningen, alsmede het kopen,
vervreemden, bezwaren, huren of verhuren van onroerende goederen, voor
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde verbindt. Het bestuur behoeft voorafgaand de goedkeuring
van de algemene vergadering voor het aangaan van dergelijke rechtshandelingen.

3. Het bestuur is bevoegd binnen de grenzen van haar eigen bevoegdheden een of meer
leden schriftelijk te machtigen namens het bestuur op te treden.



4. Over alles wat niet door de wet, statuten of huishoudelijke reglement wordt geregeld
beslist het bestuur.

Rekening en verantwoording
Artikel 11
1. Het bestuur van de vereniging verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging

zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.

2. Jaarlijks wordt ten laatste in de maand maart een algemene vergadering gehouden - de
jaarvergadering - waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en, onder overlegging
van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording doet over
zijn in het afgelopen jaar gevoerde bestuur. Deze balans en staat van baten en lasten
worden door alle bestuurders ondertekend. In geval de handtekening van één van hen
ontbreekt dient hiervan onder opgave van redenen melding te worden gemaakt.

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig dagen vóór de
jaarvergadering, een commissie van tenminste drie leden, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het
laatstverstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar
bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de
commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden der verenging te geven.

4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

5. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd dan neemt
de algemene vergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig geacht worden.

6. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een anderen commissie.

Algemene Vergaderingen
Artikel 12
1. Aan de algemene vergadering komen binnen de vereniging alle bevoegdheden toe, die

niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarvergadering, als bedoeld hiervoor in artikel 11 lid 2 komen onder meer aan de

orde:
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering:
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11 lid 2;
c. het verslag door de commissie als bedoeld in art. 11 lid 3;
d. de rekening en verantwoording als bedoeld in art. 11 lid 2;
e. de benoeming van de in art. 11 genoemde commissie voor het lopende

verenigingsjaar;
f. de vaststelling van contributie en entreegeld en waarborgsom bardiensten;
g. de begroting voor het volgende verenigingsjaar;
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur;
i. de verkiezing van de overige bestuursleden;
k. voorstellen van het bestuur;
1. voorstellen ingediend door tenminste vijf leden;
m. wat verder ter tafel komt;

3. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene vergaderingen
worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls
zulks schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende



gedeelte der stemmen in de algemene vergadering, indien daarin alle leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

4. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping ener algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het
bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur ingevolge artikel 13 de
algemene vergaderingen bijeenroept dan wel bij advertentie in tenminste één ter plaatse
waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.

Artikel 13
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming

van een termijn van veertien dagen, onverminderd het bepaalde in artikel 16, 17 en 20.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 14
1. De voorzitter dan wel in geval van diens ontstentenis: de vice-voorzitter van het bestuur

leidt de vergaderingen.
Bij afwezigheid of ontstentenis van voorzitter en vice-voorzitter zal een der andere
bestuursleden als leider der vergadering optreden. Wordt ook op deze wijze niet in het
voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering zelve in haar leiding.

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris of door een
door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden, die na goedkeuring
in de daarop volgende vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden
vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel
12 lid 3, kunnen door een notaris een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken.

Artikel 15
1. Ieder lid - zie artikel 4 - dat niet geschorst is heeft toegang tot de algemene

vergadering en heeft daar één stem. Een lid is niet bevoegd zijn stem te doen
uitbrengen bij volmacht. Over toelating van derden beslist de algemene vergadering.

2. 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. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in
het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende
algemene vergadering.

3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen
van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de
voorzitter.

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste
aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede
stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij
die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen worden in dit
artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en
met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen,
is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der



vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Statutenwijziging
Artikel 16
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige
vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene
vergadering met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal
uitgebrachte stemmen.

Juridische fusie
Artikel 17
1. Een besluit tot juridische fusie in de zin van Titel 7 van Boek 2 BW moet worden

genomen door de algemene vergadering. Een besluit tot juridische fusie in
vorenbedoelde zin moet worden genomen met een meerderheid van twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van het
aantal leden aanwezig is.

2. Oproeping tot een zodanige vergadering dient tenminste vier weken tevoren plaats te
vinden waarin het fusievoorstel integraal is vervat.

Artikel 18
1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat:

a. het bestuur van de K.N.L.T.B. door het bestuur van de vereniging daarom verzocht,
schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te hebben tegen het genomen
besluit, en

b. daarvan een notariële akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde

statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen
welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

Artikel 19
Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere
bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.
Ontbinding en Vereffening
Artikel 20
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering

genomen met ten minste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een
vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd
is. Het besluit tot ontbinding behoeft de schriftelijke goedkeuring van het bestuur der
K.N.L.T.B.

2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden
tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten minste acht dagen doch uiterlijk
dertig dagen na de eerste, te houden vergadering, met een meerderheid van twee derden
van het aantal uitgebrachte stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen moet
worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergaderingen moet tenminste
veertien dagen bedragen.



4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.De vereffening vangt eerst aan nadat de
schriftelijke goedkeuring op het ontbindingsbesluit is ontvangen van de K.N.L.T.B.

5. Een eventueel batig saldo vervalt aan de leden ieder voor een gelijk gedeelte. Bij het
besluit tot ontbinding kan de algemene vergadering ook een andere bestemming aan dit
saldo geven.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor
zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

Huishoudelijk Reglement
Artikel 21
1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent

het lidmaatschap, de introductie, het bedrag der contributies en entreegelden, de
werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het
stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw der vereniging de tennisbanen en alle
verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering indien dit schriftelijk wordt verzocht door ten minste een derde gedeelte
van de leden der vereniging.

3. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of
die in strijd zijn met de bepalingen van de wet- ook waar die geen dwingend recht
bevatten -of van de statuten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is vastgesteld aan de hand van de
voormelde daartoe bestemde documenten.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Maarssen op de datum, in het hoofd dezer akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen
eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.


