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Heden vijfentwintig oktober
tweeduizend twaalf,
twaalf verscheen voor mij,
mr. Haitze Arnoldus Kraayenhof, notaris in de gemeente Berkelland (standplaats: Borculo):
mevrouw Willemina Aleida Roekevisch-Dijkman, geboren te Zutphen op zestien februari
negentienhonderd negenenzestig en wonende te 7261 CA Ruurlo, Berhardlaan 2,
handelend als bestuurder van de te Ruurlo gevestigde vereniging:
ZwemZwem- en Polovereniging Roderlo (feitelijk adres: Beatrixlaan 45 te 7261 XW Ruurlo,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40101753).
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
De vereniging is opgericht op zevenentwintig juli negentienhonderd drieënzeventig.
Bij akte op tweeëntwintig maart tweeduizend twee verleden voor mr. H.M.J. Morsink, destijds
notaris te Lochem, zijn de statuten van de vereniging gewijzigd en geheel opnieuw
vastgesteld.
In de algemene vergadering van de vereniging, gehouden op vier juli tweeduizend twaalf,
werd besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging,
Deze wijziging van de statuten houdt verband met het feit dat de vereniging één van de
oprichters en/of deelnemers is van de te Berkelland gevestigde vereniging: Berkellandse Zwem
Combinatie, hierna ook aan te duiden als: “Schuurman BZC”.
Het voornemen is om de vereniging op termijn te laten opgaan in Schuurman BZC. Daarmee is
bij de inrichting van de statuten, verband houdende met de onderhavige statutenwijziging,
reeds rekening gehouden. Ondermeer blijkt dit uit de bepaling dat een lid van de vereniging
tevens lid is van Schuurman BZC. In gemelde vergadering is een en ander uitdrukkelijk aan de
orde gekomen.
Van een en ander blijkt uit notulen, waarvan een kopie is gehecht aan de akte van
statutenwijziging van Schuurman BZC, heden voor mij, notaris, verleden.
Blijkens artikel 21 lid 6 van de statuten van de vereniging is iedere bestuurder bevoegd tot het
doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens dat de statuten van de
vereniging thans zullen luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
De vereniging draagt de naam: ZwemZwem- en Polovereniging Roderlo.
Roderlo
De vereniging is gevestigd in Ruurlo (gemeente Berkelland).
Doel
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel:
a. het stimuleren van de zwemsport, in de breedste zin van het woord;
b. al datgene wat daarmee in de ruimste zin in verband staat of daartoe bevorderlijk
kan zijn.
2. De vereniging is één van de oprichters en/of deelnemers van de te Berkelland gevestigde
vereniging: Berkellandse Zwem Combinatie, hierna ook aan te duiden als: “Schuurman
BZC”. Schuurman BZC is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Zwembond (afgekort
aangeduid als: “K.N.Z.B.”).
Verenigingsjaar
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Artikel 3
Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van ieder jaar.
Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar.
Leden
Artikel 4
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek door het bestuur als
lid zijn toegelaten.
2. Een lid van de vereniging is tevens lid van Schuurman BZC. In verband met het in de vorige
volzin bepaalde dient ieder (aspirant-)lid uitdrukkelijk te hebben verklaard akkoord te
gaan met het aan het lidmaatschap van de vereniging verbonden lidmaatschap van
Schuurman BZC.
3. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten dienen bij hun aanvraag een
schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger over te leggen.
4. Ingeval van niet toelating door het bestuur zal op verzoek van de betrokkene door de
eerstvolgende algemene vergadering alsnog over toelating worden beslist.
5. Personen die door de K.N.Z.B. levenslang zijn uitgesloten van het recht tot het deelnemen
aan enige activiteit danwel van het recht functies in de K.N.Z.B. te bekleden, kunnen niet
als lid van de vereniging worden toegelaten.
6. De leden worden onderscheiden in:
a. ereleden;
b. leden van verdienste;
c. seniorleden;
d. juniorleden.
7. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone verdiensten voor de
vereniging op voordracht van het bestuur of van twee / derde van de stemgerechtigde
seniorleden door de algemene vergadering alszodanig zijn benoemd. Zij hebben dezelfde
rechten en verplichtingen als de overige leden doch zijn vrijgesteld van
contributiebetaling.
8. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die op grond van bijzondere verdiensten
voor de vereniging alszodanig door het bestuur zijn benoemd. Op hen is het bepaalde in
de laatste zin van het vorige lid van toepassing.
9. Seniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar de leeftijd van
zestien jaar hebben bereikt.
10. Juniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar nog niet de leeftijd
van zestien jaar hebben bereikt.
Ondersteunende leden
Artikel 5
1. Ondersteunende leden zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich jegens de
vereniging verplichten tot voldoening van een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum
door de algemene vergadering wordt bepaald en die door het bestuur als zodanig zijn
aangenomen.
2. Ondersteunende leden zijn geen leden van de vereniging als bedoeld in artikel 4 van deze
statuten en hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die welke aan hen bij of
krachtens de statuten en reglementen van de vereniging zijn toegekend of opgelegd.
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De rechten en verplichtingen van ondersteunende leden kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd, met dien verstande, dat bij opzegging door een
ondersteunend lid de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel
verschuldigd blijft.
4. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Verplichtingen van de leden
Artikel 6
1. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en de reglementen van de vereniging en van Schuurman BZC alsmede de
besluiten van de organen van de vereniging en van Schuurman BZC na te leven;
b. zich jegens elkaar en ten opzichte van de vereniging en Schuurman BZC te gedragen
naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd;
c. de belangen van de vereniging en van haar organen, die van Schuurman BZC en haar
organen en die van de zwemsport in het algemeen niet te schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke uit het lidmaatschap
voortvloeien of welke de vereniging in naam van haar leden aangaat.
2. De vereniging kan tegenover derden, voor zover uit deze statuten niet het tegendeel
voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen en, voor zover dit in de statuten
uitdrukkelijk is bepaald en onder verwijzing naar artikel 11 van deze statuten, te hunnen
laste verplichtingen aangaan.
3. Een besluit waarbij rechten zijn beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, is niet op een lid
van toepassing indien, met inachtneming van het in artikel 9 van deze statuten bepaalde,
een lid het besluit te zijnen opzichte uitsluit door opzegging van het lidmaatschap.
Tuchtrechtspraak
Artikel 7
1. Aan de tuchtrechtspraak van de vereniging zijn alle leden en andere aangeslotenen
onderworpen.
2. In het algemeen zal strafbaar zijn handelen of nalaten in strijd met de statuten,
reglementen en/of besluiten van de organen van de vereniging en van Schuurman BZC.
3. Voorzover deze bevoegdheid niet aan een door de algemene vergadering te benoemen
commissie, belast met de tuchtrechtspraak is opgedragen, is het bestuur bevoegd om
ingeval van overtredingen als bedoeld in lid 2 van dit artikel de volgende straffen op te
leggen:
a. berisping;
b. ernstige berisping;
c. tuchtrechtelijke boete;
d. schorsing.
4. De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de in lid 3 bedoelde
commissie, alsmede de procesgang kunnen nader worden geregeld in een afzonderlijk
door de algemene vergadering vast te stellen tuchtreglement.
5. Tuchtrechtelijke boeten kunnen worden opgelegd tot ten hoogste de door de algemene
vergadering vastgestelde maxima.
6. Schorsing van het lidmaatschap kan worden opgelegd tot ten hoogste de door de
algemene vergadering vastgestelde maximumperioden. Gedurende de periode, dat een
lid geschorst is, blijft het gehouden aan zijn verplichtingen tegenover de vereniging en
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heeft het tegenover de vereniging geen andere rechten dan zich te verweren in
tuchtzaken, beroep in te stellen en gratie te verzoeken.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door de algemene vergadering worden
uitgesproken, indien een lid in ernstige mate in strijd met de statuten, reglementen of
besluiten van organen van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt.
8. Nadat tot ontzetting is besloten, wordt de betrokkene ten spoedigste door middel van een
aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen in kennis gesteld.
9. Zowel bij de behandeling door het bestuur casu quo de tuchtcommissie als bij de
behandeling door de algemene vergadering kan de betrokkene, indien hij al dan niet op
zijn verzoek persoonlijk wordt gehoord, zich door een raadsman doen bijstaan.
10. Wanneer aan een lid een straf is opgelegd als bedoeld in lid 3 van dit artikel, doet het
bestuur daarvan - met het het oog op het bepaalde in artikel 4 lid 2 van deze statuten melding aan het bestuur van Schuurman BZC.
Geldmiddelen
Artikel 8
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. bijdragen van de ondersteunende leden;
b. subsidies, verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en/of schenking;
c. eventuele andere baten.
2. Nalatenschappen moeten worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
Contributie
Artikel 9
1. Ieder lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte in de jaarvergadering door de
algemene vergadering wordt vastgesteld, één en ander nader te regelen bij afzonderlijk
reglement. De leden kunnen in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende
contributie betalen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt - ongeacht de reden of de
oorzaak - blijft niettemin de contributie voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur
anders besluit.
Einde lidmaatschap
Artikel 10
1. Het lidmaatschap van de leden eindigt door:
a. overlijden;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging;
d. ontzetting, zoals hiervoor geregeld in artikel 7.
2. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden door een schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris per dertig juni of per éénendertig december van het
betreffende jaar middel van een schriftelijke kennisgeving aan de secretaris tegen het
einde van het betreffende halfjaar.
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Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden, loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende halfjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van een lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan door het bestuur met
inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken geschieden wanneer het lid
heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te
voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave
van 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 of van Schuurman BZC
handelt alsmede wanneer hij de vereniging of Schuurman BZC 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 van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen
met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5. Door het einde van het lidmaatschap van de vereniging eindigt tevens het lidmaatschap
van Schuurman BZC.
Bestuur
Artikel 11
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie personen. Het aantal
bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging
gekozen. Het bestuur doet aan de algemene vergadering een voorstel tot vervulling van
een vacature. Tenminste tien leden zijn eveneens bevoegd een voorstel in te dienen bij de
secretaris tot één week voor de aanvang van de algemene vergadering.
3. De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies worden door het bestuur in
onderling overleg verdeeld. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één
persoon verenigd zijn.
4. De bestuurders genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Zij hebben wel recht
op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Defungeren bestuurder
Artikel 12
1. De bestuurders hebben zitting voor een periode van drie jaren en treden af volgens een
door het bestuur opgesteld rooster van aftreden.
Een nieuwe, in de plaats van een ander benoemde, bestuurder neemt op het rooster van
aftreden de plaats in van zijn voorganger.
2. Naast aftreden eindigt het bestuurslidmaatschap voorts door:
a. schriftelijke opzegging door de bestuurder, met inachtneming van een
opzeggingstermijn van drie maanden, welke termijn door het bestuur kan worden
bekort;
b. overlijden;
c. verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
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ontslag krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
3. In tussentijdse vacatures benoemde bestuurders nemen op het rooster van aftreden de
plaats in van die persoon in wiens vacature zij zijn benoemd.
4. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst, mits
het besluit daartoe wordt genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door het verloop van die termijn.
Bestuurstaken, vertegenwoordiging
Artikel 13
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Met jaarlijkse goedkeuring van
de algemene vergadering worden door het bestuur taken en verantwoordelijkheden
overgedragen aan het bestuur van Schuurman BZC.
2. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van
Schuurman BZC - bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is - met de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van
Schuurman BZC - bevoegd te 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 de schuld van een ander verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden
gedaan.
4. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
5. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt ook toe aan twee gezamenlijk handelende
bestuurders.
6. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders alsook aan anderen, om
de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
De algemene vergadering
Artikel 14
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene vergadering
gehouden, de jaarvergadering.
2. De agenda voor deze vergadering zal ten minste omvatten:
a. het jaarverslag van het bestuur;
b. de balans en de verlies en winstrekening;
c. het verslag als bedoeld in lid 3 van dit artikel;
d. de begroting voor het komende jaar;
e. het vaststellen van de contributie en de overige bijdragen voor het volgende jaar;
f. de jaarlijkse bestuursverkiezingen.
3. De Raad van Toezicht van Schuurman BZC verricht het onderzoek van de rekening en
verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. Deze wordt daartoe tijdig door het
bestuur inzage gegeven in de relevante gegevens. De Raad van Toezicht commissie brengt
op de jaarvergadering verslag uit van zijn bevindingen.
4. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
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Artikel 15
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door of namens het bestuur met
inachtneming van een termijn van veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door een
aan alle leden te zenden schriftelijke uitnodiging, met opgave van de te behandelen
punten.
2. Behalve de in artikel 14 van deze statuten bedoelde jaarvergadering zullen algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.
3. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden tezamen met de algemene
vergaderingen van de verenigingen die deelnemen in Schuurman BZC.
4. Het bestuur is verplicht, op schriftelijk verzoek met opgaaf van reden van tenminste een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/vijfde gedeelte van de
stemmen, tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop
het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.
5. Besluiten kunnen ook buiten de algemene vergadering geldig worden genomen, mits alle
leden zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben geuit en het besluit met algemene
stemmen en met voorkennis van het bestuur wordt genomen.
6. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden
genomen, mits in de vergadering alle leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
Leiding en vastlegging van de vergaderingen
Artikel 16
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid,
door een aan te wijzen aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet
de vergadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van
een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor
zover werd gestemd overeen niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid
daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid der
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. Van het ter algemene vergadering behandelde worden notulen gehouden door de
secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in
dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
Besluitvorming, stemrecht
stemrecht
Artikel 17
1. Alle leden die niet geschorst zijn hebben toegang tot de algemene vergadering; een
geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot opzegging van of
ontzetting uit het lidmaatschap wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te
voeren.
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Eveneens heeft een geschorste bestuurder toegang tot de vergadering waarin het besluit
tot ontslag wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.
2. Indien de in de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen toch geldige besluiten worden genomen,
mits in de vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
Deze bepaling geldt echter niet voor besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of
ontbinding.
3. Alle leden, die ten tijde van de vergadering niet geschorst zijn, hebben stemrecht en wel
ieder juniorlid één stem en ieder seniorlid vijf stemmen.
leder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid ter vergadering doen
vertegenwoordigen.
Een lid kan slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optreden.
Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte
stemmen, voor zover de statuten geen andere meerderheid voorschrijven.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk bij ongetekende, gesloten, briefjes.Andere stemmingen geschieden mondeling, tenzij door het bestuur of de vergadering
schriftelijke stemming wordt verlangd.
Besluitvorming bij acclamatie is eveneens geoorloofd.
5. Bij het staken van stemmen over een voorstel dat geen betrekking heeft op verkiezing
van personen, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid
verkregen, dan wordt herstemd tussen de personen die bij de tweede stemming de
meeste stemmen op zich verenigden, dan wel degene die het grootste aantal stemmen op
zich verenigde en degene(n) die het daarna volgende grootste aantal stemmen
verkre(e)g(en).
Bij deze derde stemming is een gewone meerderheid beslissend; staken dan de stemmen,
dan beslist het lot.
Statutenwijziging
Statutenwijziging
Artikel 18
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden na een besluit van de algemene
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld. De termijn van oproeping tot een zodanige vergadering
moet tenminste veertien dagen bedragen.
2. Zij die de oproeping tot een algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
wijziging van de statuten hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de dag
van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na
afloop van de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een besluit van de
algemene vergadering genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
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Een wijziging in de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van
Schuurman BZC, tenzij de wijziging van de statuten verband houdt met de volledige
verzelfstandiging van de vereniging, derhalve de losmaking van Schuurman BZC.
5. Artikel 15 leden 5 en 6 van deze statuten zijn op een besluit tot statutenwijziging niet van
toepassing.
Artikel 19
De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van een openbaar register, gehouden door de
Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats
heeft.
Ontbinding en vereffening
Artikel 20
1. Het bepaalde in artikel 16 is van overeenkomstige toepassing op de oproeping en het
besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur van Schuurman BZC.
3. Een eventueel batig saldo zal toekomen aan Schuurman BZC tenzij de algemene
vergadering anders besluit. Een eventueel batig saldo zal dan worden aangewend voor
zodanige doeleinden - te bepalen door de algemene vergadering - als het meest met het
doel van de vereniging overeenstemmen.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk en nodig van kracht.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers
van de ontbonden vereniging gedurende de wettelijke termijn berusten onder het bestuur
van Schuurman BZC of een de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.
Huishoudelijk reglement
Artikel 21
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen dat nadere regels
bevat betreffende de rechten en verplichtingen van de leden en anderen, de werkzaamheden
van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht, alsmede het
beheer en de verdere inrichting van de vereniging.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene
vergadering op voorste! van het bestuur, of indien dit schriftelijk wordt verzocht door een
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/derde gedeelte van de
stemmen in de algemene vergadering.
3. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten van de vereniging. Tevens mag het
huishoudelijk reglement niet in strijd zijn met de statuten of het huishoudelijk reglement
van Schuurman BZC.
Onvoorzien
Artikel 22
In alle gevallen waarin deze statuten en/of het reglement niet voorzien beslist het bestuur,
onder gehoudenheid de beslissing in de eerstvolgende algemene vergadering mee te delen.
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Schriftelijk
Artikel 23
Waar in deze akte wordt gesproken over “schriftelijk” of waar in deze akte de eis van
schriftelijkheid wordt gesteld, wordt daaronder tevens verstaan: e-mail of ieder ander -ter
beoordeling van het bestuur – geschikt communicatiemiddel, tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel blijkt.
Slot
Waar in deze akte is vermeld ongehuwd is daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als
partner.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Voor het verlijden van deze akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De verschenen persoon verklaarde van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
Deze akte is verleden te Borculo op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing, met welke beperkte voorlezing de verschenen persoon
verklaarde in te stemmen, is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij,
notaris.

