Gouda, 21 november 2018

OPRICHTING VERENIGING: 3107585/CZ
De statuten luiden zoals hierna omschreven.
Naam en plaats van vestiging
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: “Groene Harttrimclub Gouda”, vereniging van
hartpatiënten en als verkorte naam: “GHTC Gouda”
2. De vereniging is een voortzetting van de Harttrimclub Gouda en Omstreken en van de
“Trimclub Gouda en Omstreken” die is opgericht op veertien oktober negentienhonderd
tweeëntachtig.
3. De vereniging is gevestigd te Gouda.
Doel en middelen
Artikel 2
1. De vereniging stelt zich ten doel om haar gewone leden de gelegenheid te bieden tot
sport, spel en ontspanning alsmede onderling verkeer, met het oogmerk om hun lichamelijke
conditie gunstig te beïnvloeden.
2. Er wordt gestreefd om dit op medisch verantwoorde wijze te doen
3. De vereniging tracht haar doelen onder meer te bereiken door:
a. het bieden van gelegenheid om door sporten aan de lichamelijke conditie te
werken;
b. het organiseren van toernooien;
c. het organiseren van activiteiten;
d. het bevorderen van onderlinge communicatie;
e. alle andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
4. De vereniging streeft ernaar om HIB gecertificeerde, bevoegde spel- en sportleiders aan
de vereniging te verbinden.
5. Spel- en sportleiders die geen HIB kwalificatie hebben, dienen de kwalificatie van
fysiotherapeut met specialisatie hartrevalidatie, bevoegd leerkracht lichamelijke opvoeding of
'CIOS'-sportleider te bezitten.
6. Voor het bereiken van haar doelstelling kan de vereniging lid worden van en
samenwerken met andere organisaties die op gelijke wijze werkzaam zijn of haar doel
helpen realiseren.
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Duur
Artikel 3
De duur van de vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan.
Verenigingsjaar
Artikel 4
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Lidmaatschap
Artikel 5
De vereniging kent
- gewone leden;
- buitengewone leden;
- donateurs;
- ereleden
Artikel 6
Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan voor een geheel verenigingsjaar en stilzwijgend
jaarlijks verlengd.
Artikel 7
De ingangsdatum en opzeggingsdatum van het lidmaatschap wordt geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
Artikel 8
De leden hebben de rechten en verplichtingen, die voor hen voortvloeien uit de wet, de
statuten het Huishoudelijk Reglement en bindende besluiten, genomen in de Algemene
Leden Vergadering.
Artikel 9
Gewone leden van de vereniging kunnen zijn personen, in Gouda of omstreken woonachtig,
die in een ziekenhuis zijn behandeld voor hartklachten en na gehouden belastingproef, met
toestemming van de behandelende cardioloog, voor de vereniging geschikt bevonden zijn.
Artikel 10
1. Buitengewone leden van de vereniging kunnen zijn:
a. Gewone leden die niet meer actief willen meedoen met sporten;
b. Verpleegkundigen die aan de vereniging verbonden zijn;
c. Spel- en sportleiders die aan de vereniging verbonden zijn.
2. Buitengewone leden die aan de vereniging verbonden zijn, hebben geen andere rechten
en verplichtingen dan die welke in hun aanstellingsbrief/contract zijn opgenomen of
krachtens de statuten of Huishoudelijk Reglement of bindende besluiten van de Algemene
Leden Vergadering aan hen zijn toegekend en opgelegd.
3. Behalve de overige rechten die aan buitengewone leden bij of krachtens deze statuten
worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde sporten,
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activiteiten en andere evenementen bij te wonen.
Artikel 11
1. Donateurs kunnen zijn natuurlijke of rechtspersonen die zich als zodanig hebben
aangemeld bij het bestuur van de vereniging en als zodanig aangenomen, en die de
vereniging uitsluitend ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage in geld, middelen of
goederen.
2. Donateurs zijn geen lid van de vereniging maar verschaffen middelen om het doel te
helpen realiseren.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke of krachtens de
statuten of Huishoudelijk Reglement of bindende besluiten van de Algemene Leden
Vergadering aan hun zijn toegekend en opgelegd.
4. Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde sporten, activiteiten
en andere evenementen bij te wonen.
Artikel 12
1. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone en/of langdurige verdiensten jegens de
vereniging door de Algemene Leden Vergadering op voordracht van het bestuur of tenminste
vijfentwintig leden daartoe zijn benoemd met een meerderheid van de aanwezige
stemgerechtigde leden.
2. Zij zijn geen contributie verschuldigd.
3. Zij hebben als zodanig toegang tot de Algemene Leden Vergadering met stemrecht.
Artikel 13
1. Het bestuur beslist over de toelating van gewone en buitengewone leden.
2. Bij niet toelating tot lidmaatschap kan de Algemene Leden Vergadering alsnog tot
toelating besluiten.
3. Het bestuur kan besluiten om personen die niet aan de toelatingscriteria voldoen toe te
laten als lid van de vereniging.
4. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
5. De leden zijn gehouden om een adreswijziging onmiddellijk ter kennis van het bestuur te
brengen.
6. De procedure voor aanmelding en opzegging wordt in het Huishoudelijk Reglement
geregeld.
Einde van het gewone lidmaatschap
Artikel 14
1. Het lidmaatschap eindigt: - door overlijden van het lid; - door schriftelijke opzegging van
het lid; - door tijdelijke ontzetting door het bestuur (schorsing); - door opzegging namens de
vereniging (royement).
2. Tijdelijke ontzetting uit het lidmaatschap, kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid
in strijd met de statuten, Huishoudelijk Reglement en/of de besluiten van de Algemene
Leden Vergadering van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze
benadeelt. Een tijdelijke ontzetting uit het lidmaatschap kan maximaal duren tot de eerst
volgende Algemene Leden Vergadering
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3. Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer: - een lid heeft opgehouden aan
de vereisten van het lidmaatschap bij de statuten, Huishoudelijk Reglement en besluiten van
de Algemene Leden vergadering gesteld, te voldoen, - wanneer hij zijn verplichtingen jegens
de vereniging niet nakomt, - wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Opzegging en tijdelijke ontzetting uit het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt
door het bestuur.
5. Van ieder besluit, waarbij sanctie wordt opgelegd, dient het bestuur het betrokken lid
schriftelijk en met opgave van redenen in kennis te stellen. Binnen een maand na ontvangst
van zulk een kennisgeving, kan het betrokken lid aankondigen om in beroep te gaan bij de
Algemene Leden Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst.
6. Van een voordracht tot royement dient het bestuur het betrokken lid tenminste vier weken
voor de Algemene Leden Vergadering, waarin het royement zal worden behandeld,
schriftelijk kennis te geven, teneinde dat lid in de gelegenheid te stellen zich in de Algemene
Leden Vergadering te verdedigen.
Einde van het buitengewone lidmaatschap
Artikel 15
1. Het lidmaatschap kan te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden
beëindigd, met in acht name van de overeengekomen opzeggingsperiode in de
aanstellingsbrief/contract en nadere reglementering in het Huishoudelijk Reglement.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Opzeggingstermijn gewone
leden Artikel 16 1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te gebeuren
en wordt nader geregeld in het Huishoudelijk Reglement. 2. Het lidmaatschap kan niet
worden beëindigd naar aanleiding van een besluit, om de geldelijke bijdragen aan de
vereniging te verhogen, uit te sluiten.
3. Bij opzegging door de vereniging kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd.
Restitutie van de contributie is in deze gevallen niet van toepassing.
4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijven desniettemin
de bijdragen voor het gehele lopende jaar verschuldigd, tenzij het bestuur anders bepaalt.
Geldmiddelen
Artikel 17
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en andere bijdragen van de leden, zoals vastgesteld door de
Algemene Leden Vergadering:
b. bijdragen van derden daaronder begrepen subsidies en giften;
c. andere wettig verkregen middelen;
Artikel 18
1. Het bestuur stelt jaarlijks aan het einde van het lopende verenigingsjaar (N) een begroting
op voor het volgende verenigingsjaar (N+1). Op basis van die begroting doet het bestuur een
contributievoorstel die in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering van dat jaar (N+1)
wordt vastgesteld.
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2. Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de Algemene Leden Vergadering.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
4. De wijze van voldoening van de jaarlijkse contributie wordt in het huishoudelijk reglement
geregeld.
5. Het bestuur bepaalt op welke wijze de beschikbare geldmiddelen worden belegd.
6. Het bestuur geeft de penningmeester machtiging tot het beschikken over bank- en/of
girotegoeden van de vereniging.
Bestuur
Artikel 19
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen waarin
de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd om personen of commissies te benoemen die onder haar
verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van haar taak uitvoeren.
4. Het bestuur behoeft goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering tot het aangaan
van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen van een bedrag of een waarde
die meer dan de helft van de totale jaarlijkse contributie te boven gaat.
5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris.
Artikel 20
1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie personen, (te weten: voorzitter, secretaris en
penningmeester) en kan worden uitgebreid met overige bestuursleden (coördinatoren) tot
maximaal elf personen.
2. De bestuursleden wordt met inachtneming van het vorige artikel gekozen door de
Algemene Leden Vergadering uit de stemgerechtigde leden van de vereniging. De
benoeming geschiedt op de wijze als omschreven in het Huishoudelijk Reglement.
3. Het bestuur is bevoegd om alle besluiten te nemen, die niet door de statuten aan andere
commissies zijn voorbehouden.
4. De voorzitter wordt in de functie gekozen door de Algemene Leden Vergadering, terwijl de
functies van secretaris en penningmeester in onderling overleg door het bestuur worden
verdeeld.
5. De secretaris is tevens vice-voorzitter en treedt op als plaatsvervangend voorzitter
6. Het bestuur kan een niet bindende voordracht doen voor iedere te vervullen plaats.
7. Alle bestuursleden van de vereniging worden benoemd voor niet langer dan een periode
van drie jaar, doch zijn terstond herkiesbaar. Zij treden af, respectievelijk in functie, op de
dag van de Algemene Leden Vergadering.
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Jaarverslag
Artikel 21
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen
worden gekend.
2. Het bestuur is verplicht deze bescheiden zeven jaren lang te bewaren
3. Het bestuur brengt op een Algemene Leden Vergadering binnen zes maanden na afloop
van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Leden
Vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van
baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde
beleid.
4. Na verloop van die termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het
bestuur vorderen.
5. De Algemene Leden Vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een kascontrole
commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De kascontrole commissie onderzoekt de rekening en verantwoording en brengt aan de
Algemene Leden Vergadering schriftelijk verslag uit van haar bevindingen.
6. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan de kascontrole commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de kascontrole commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken
en bescheiden van de vereniging te geven.
7. Betalingen van de vereniging aan derden moeten ondertekend worden door de voorzitter
casu quo secretaris en de penningmeester
8. Goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering zonder voorbehoud van het
jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de rekening en verantwoording strekt
het bestuur tot décharge over het afgelopen boekjaar. Einde van het bestuurslidmaatschap
Artikel 22
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door
de Algemene Leden Vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van
die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt drie jaarlijks af doch is terstond herkiesbaar. Het
bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. op het ogenblik dat het bestuurslid geen lid meer is van de vereniging;
b. door schriftelijk opzeggen
3. Een bestuurslid dat (tussentijds) aftreedt draagt alle documenten en bescheiden over aan
zijn opvolger zodanig dat de continuïteit van de vereniging gewaarborgd is en/of neemt de
functie waar gedurende de periode dat er nog geen opvolger beschikbaar is. Bijeenroepen
van de Algemene Leden Vergadering
Artikel 23
1. De Algemene Leden Vergadering en wordt bijeengeroepen door het bestuur.
2. De wijze van oproeping wordt geregeld in het huishoudelijk reglement
3. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
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4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd het
bepaalde in artikel 24.
Algemene Leden Vergadering
Artikel 24
1. Aan de Algemene Leden Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet, de statuten of Huishoudelijk Reglement aan andere organen zijn
opgedragen.
2. De Algemene Leden Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
3. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een Algemene
Leden Vergadering gehouden. In de vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag van het bestuur/secretariaat;
b. het jaarverslag en de rekening en verantwoording zoals bedoeld in artikel 21;
c. het verslag van de in artikel 21 genoemde commissie;
d. de begroting van het lopende verenigingsjaar (N);
e. de contributie vaststelling;
f. de benoeming van de in artikel 21 genoemde kascontrole commissie voor het
volgende verenigingsjaar;
g. de benoeming van bestuursleden;
h. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste vijfentwintig leden verplicht tot
het bijeenroepen van een Algemene Leden Vergadering op een termijn van niet langer dan
vier weken.
5. Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan.
6. Van het verhandelde in elke algemene leden vergadering wordt door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die, na goedkeuring
door de Algemene Leden Vergadering, door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld
en ondertekend.
7. Het bestuur roept de Algemene Leden Vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk
oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement
verplicht is.
Artikel 25
1. Toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben alle gewone leden
2. Over toelating van andere dan de in lid 1, bedoelde personen beslist de voorzitter.
3. Degenen die volgens deze statuten toegang tot de Algemene Leden Vergadering hebben
kunnen daarin het woord voeren.
4. Bovendien hebben degene die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel mochten
uitmaken van de kascontrole commissie zoals bedoeld in artikel 21 en van andere bij
Huishoudelijk Reglement in te stellen commissies der vereniging, toegang tot de Algemene
Leden Vergadering en zij kunnen daarin het woord voeren met toestemming van de
voorzitter der vergadering; zij hebben in de Algemene Leden Vergadering echter geen
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stemrecht.
5. Ieder lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen.
6. Geschorste leden hebben geen toegang tot de Algemene Leden Vergadering.
7. Ieder gewoon lid heeft op de Algemene Leden Vergadering een stem. Bijeenroepen van
de Algemene Leden Vergadering
Artikel 26
1. De bijeenroeping van de Algemene Leden Vergadering geschiedt op de wijze zoals
vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement.
2. In de convocatie wordt de agenda opgenomen.
3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die vergadering.
Besluitvorming van de Algemene Leden Vergadering
Artikel 27
1. Voor zover de statuten, de wet of Huishoudelijk Reglement niet anders bepalen, worden
alle besluiten van de Algemene Leden Vergadering genomen met volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmen.
2. Het in de Algemene Leden Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van
een genomen besluit, als er over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel wordt gestemd.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der
Algemene Leden 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.
Artikel 28
1. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft wederom niemand de volstrekte
meerderheid verkregen dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken.
2. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt
telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal
stemmen is uitgebracht.
3. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe
stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
4. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van
beiden is gekozen.
5. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.
6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt.
7. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
8. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming
verlangt.
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9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene leden vergadering.
Statutenwijziging
Artikel 29
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een
besluit tot wijziging van de statuten genomen door het bestuur en bekrachtigd in de
Algemene Leden Vergadering. Het besluit kan alleen worden genomen met een meerderheid
van ten minste twee/derde van de in de Algemene Leden Vergadering uitgebrachte stemmen
van een Algemene Leden Vergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de Algemene Leden Vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijftien dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen,
aan de leden doen toekomen op de wijze zoals vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de aanwezige leden. Is
niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig
dagen daarna een tweede Algemene Leden Vergadering bijeengeroepen, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige Algemene Leden Vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits
met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 5. Het bestuur is
verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen
ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Rotterdam
Huishoudelijk Reglement
Artikel 30
1. De Algemene Leden Vergadering stelt een Huishoudelijk Reglement vast waarin al
hetgeen in aanvulling en voor de uitvoering van de statuten nadere regeling behoeft dan wel
wenselijk is, wordt vastgelegd.
2. De Algemene Leden Vergadering kan het huishoudelijk reglement wijzigen en/of aanvullen
op de wijze als daarin bepaald.
3. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de wet of
deze statuten.
4. Het Huishoudelijk Reglement kan in het kader van het doel van de vereniging en van het
bereiken van dat doel aan de leden rechten toekennen en verplichtingen opleggen.
5. Het Huishoudelijk Reglement kan bepalingen omvatten ter zake van door leden in
voorkomende gevallen aan de vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en boeten.
6. In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het Huishoudelijk Reglement van de
vereniging niet voorzien, beslist het bestuur. Van zodanige beslissingen doet het bestuur
mededeling in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering Ontbinding en liquidatie van
de vereniging
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Artikel 31
1. Het besluit tot ontbinding der vereniging kan alleen genomen worden in een daartoe
speciaal bijeengeroepen Algemene Leden Vergadering, met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen, terwijl in die Algemene Leden
Vergadering tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig (of
vertegenwoordigd) moet zijn.
2. Als in de betreffende Algemene Leden Vergadering niet het vereiste aantal
stemgerechtigde leden aanwezig ( of vertegenwoordigd) is, wordt een nieuwe Algemene
Leden Vergadering bijeengeroepen en binnen dertig dagen gehouden na de eerste. In die
nieuwe Algemene Leden Vergadering kan het besluit worden genomen ongeacht het aantal
aanwezige ( of vertegenwoordigde) stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de nieuwe Algemene Leden Vergadering moet worden vermeld dat en
waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige
(of vertegenwoordigde) aantal stemgerechtigde leden.
Artikel 32
1. De Algemene Leden Vergadering benoemt de personen onder wie de boeken en
bescheiden van de ontbonden vereniging na afloop der vereffening gedurende dertig jaren
blijven berusten.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degene die ten tijde van het besluit tot
ontbinding gewoon lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot
ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
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