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Schilperoort
Netwerk Notarissen
Postbus 1161
3260 AD Oud-Beijerland
Beetsstraat 3 (Poortwijk)
Tel: 0186-636222
Fax: 0186-636223

Concept d.d. 7 mei 2018
Indien er onjuistheden voorkomen in
uw personalia of op een andere plaats in de tekst,
is het gewenst daarover tijdig voor de ondertekening
van de akte contact op te nemen.

STATUTENWIJZIGING
49585/DMO
Heden, *, verscheen voor mij, mr. Marc Léon van Dijk, notaris te OudBeijerland:
*;
handelend als bestuurder van de vereniging: Nieuw-Beijerlandse Sport- en
Voetbalvereniging "N.B.S.V.V.", gevestigd te Nieuw Beijerland, feitelijk
gevestigd te 3264 XR Nieuw-Beijerland, Wilhelminastraat 61, ingeschreven in
het handelsregister van de Kamer van Koophandel, onder nummer 40321696,
deze vereniging hierna te noemen: de vereniging, en als zodanig bevoegd op
grond van artikel 18 van de statuten van de vereniging deze vereniging te
vertegenwoordigen.
De verschenen persoon, handelend als gemeld, gaf te kennen:
- bij akte op zestien juni negentienhonderd negen en veertig (16-06-1949) is
de vereniging opgericht;
- bij akte op een en dertig maart tweeduizend elf (31-03-2011) verleden voor
een waarnemer van mr M.L. van Dijk, notaris te Oud-Beijerland, zijn de
statuten van de vereniging laatstelijk gewijzigd;
- op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 6 van de statuten van de
vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de vereniging de
voorafgaande goedkeuring van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond
(hierna te noemen: KNVB). Hiervan blijkt uit **.
- de algemene ledenvergadering heeft op ** besloten tot wijziging van de
navolgende artikelen.
Ter uitvoering van voormeld besluit brengt de verschenen persoon, handelend
als gemeld, in de statuten van de vereniging de navolgende wijzigingen aan:
Artikel 4 lid 5 komt te luiden als volgt:
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en
geboortedata van de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de
KNVB aan te geven wijze.
Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering
door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat
door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister
opgenomen.
Aan artikel 7 wordt toegevoegd:
8. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van
ontzetting wordt niet voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting
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uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd.
Artikel 15 lid 3 komt te luiden als volgt:
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De
bijeenroeping geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden
leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door een lid of
afgevaardigde voor dit doel is bekend gemaakt met gelijktijdige vermelding
van de agenda. Deze wijze van bijeenroeping kan alleen plaatsvinden
indien een lid of afgevaardigde hiermee instemt.
Artikel 16 lid 2 komt te luiden als volgt:
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een
bestuurslid notulen gemaakt of door een door het bestuur aangewezen
(externe) persoon. De notulen worden twee (2) weken voor de
eerstvolgende algemene vergadering voor de leden ter inzage gelegd op
een daartoe geschikte plaats en/of via het cluborgaan gepubliceerd en
dienen door de eerstvolgende algemene vergadering te worden
vastgesteld.
Artikel 17 leden 1, 2 en 3 komen te luiden als volgt:
1. a. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden die voor één
augustus van het jaar de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt en
de wettelijk vertegenwoordigers van de leden die jonger zijn.
b. Leden, of hun wettelijke vertegenwoordiger, die door het bestuur
geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene vergadering en
geen stemrecht, tenzij zij bij de algemene vergadering beroep hebben
ingesteld naar aanleiding van een opgelegd royement in welk geval zij
bevoegd zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen.
2. Stemgerechtigd zijn alle leden die voor een augustus van het lopende jaar
de leeftijd van zestien (16) jaar hebben bereikt. Het stemrecht van een
jonger lid kan alleen worden uitgeoefend door zijn wettelijk
vertegenwoordiger.
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven
namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan
het bestuur worden overgelegd.
Eén lid kan niet meer dan één ander lid vertegenwoordigen.
SLOT
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:
- de goedkeuring van de KNVB en het besluit van de algemene
ledenvergadering zijn aan deze akte gehecht.
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Oud-Beijerland op de datum in het hoofd van
deze akte gemeld.
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te
hebben kennis genomen.
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Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.

