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lleden de, eersLc ícbruJrL'--------'
negentienhonderd acht en zeventig, verscl'ienen voor mij,----
JACOB PIETEI'i. TUII ION, lrotaris ter standplaats rs-Gravenhage:
L ROBBERT l''lEflSINK, notarisklerk, wonende te Pijnacker,----
2. GODEIROID EMILE LOUIS JOSEPH TIIEODORE VERWAAIJEN, pro-
duct-manager, wonende te's-Gravenhager-----
volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanig-
heid van bestuursleden van de te DeIft gevestigde vereni-
ging "One Down Delft'
De comparanten verkl,aarden als zodanÍg in de algemene leden-
vergadering gehouden op een septenÈer negentienhonderd zever
en zeventig, van de notul-en, waarvan een uittrekse.L aan de-
ze akte erordt gehecht. te zijn aangewezen om de statuten---
van <ie vereniging, "One Down Delft" geheeJ, opnieuw vast te
stellen
De verenigÍng werd opgericht op vijf september negentien-
honoerd vier en zeventig
De comparanten handel-ende als gemeld verklaarden dat de
statuten thans zulIen Iuiden als volgt:----------
I{AA]{.------
Arti.kel I . ------------:-------
5è-vè'iëÏTging draagt de naarn: "one Down Delft"
zETEL. -----------
Artikel 2.---------
De vereniging is gevestigd te Delft.
DOEL. ------
Artikel 3.---------
T. Dë vereni-ging heeft als doel het beoefenen en bevorderen
van het bridgespel
2. Zij wif dit doel- onder meer bereiken door:---------'-----
a. het regelmatig houd,en van verenigingsavonden, waaroP---

competitiewedstrijden tussen de leden onderllng vrorden---
gespee Id ;

b.
c.

d.
e.

het vormen van
het organisere
derden; -------
het maken van
het namen van
van de leden;

f. het nemen van naatregelen ter bevordering van de ethiek
bij bridqe i----------

g. het organiseren van- en cleelnemen aan- wedstrijden waar-
onder begrepen wedstrijden, welke door de Nederlandse---
Bridge Bond, haar distrikten en daarbij aangesloten-----
verenigingen w',rden georganiseerd ;--------

h. het aangesloten zijn bij de l{ederlandse Brldgebond en
het vertegenwoordlgen van de leden bij deze bond;-

i, het verbrelden van de regels van bridge onder de ledcn;--
j. het verrichten van alles b,/at verder in het belang van

het spelen van bridge, de vereniging en de Nederlandse
Bridge Bond wt rrselijk wordL geaclrL i----------

LEuEir .
ArLikel 4. -----------
l. De vereniqing kent de volgende categorieên Ieden:-------
a . gewone I ctJcrr ,
b. j unior-lederi, --
c . aspirant-letler,
Li . gcz j ns- I ederr
e- ere-leclen,
f . Ieclen vatr

een band tussen de ledent----------
n "ran cursussen voor beginners en gevor-

propaganda voor bridge i ----------
maatregelen ter verhoging van het spelpeil

VL I!ll' r.St-e lr - rr^--------



g. ondersteunende leden.
2. Gewone l-eden zijn natuurlJ,jke personen, die op de eersLe
januari van het Iopende veren.i-gingsjaar <le leeftijd hebben
bereikt, die volgens de internationafe bepalingen gelden
voor deze categorj-e feden en die het bridge actief be-
oefenen of beoefend hebben
3. Junior-feden zijn natuurlijke personen die op de eerste
januËrÏ-an hEE rolenae verenigin-gsjaar de teeflila van een
aspirantlid wêl, doch nog niet de leeftijd hebben bereikt,
die volgens de j-nternationale bepallngen gelden voor deze
categorie leden en die het bridge actief beoefenen of be-
oefend hebben.
4. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen die op de eerste
januari van het lopende verenigÍngsjaar nog niet de leef-
tijd hebben bereikt, die volgens de internationale bepa-
lingen gelden voor een junior-lid.
5. Ggzins-Ieden zijn Ieden die behoren tot het gezin van
een gewoon lid en bij het gewoon lid inwonen en de leeftijd
van eên gewoon lid hebben bereikt'.
6. Ere-Ieden ziin zij die zich op bijzonder eervolle wijze.:jegens de vereniging hebben onderscheiden.--------
7. Leden van verdiensten zijn zij die zich jegens de ver-
en i!'In!-5Íjz oncléFE?ZlIe n s te I i. j k hebben gemaak t
Ere-leden en leden van verdiensten zijn a1s zodanig benoemd
bij een met redenen omkleed besluit van de algemene ver-
gadering genomen met een meerderheid van tenminste twee,/
derde van de geldig uitgebrachte stemnen.-
Ere-leden en leden van verdiensten hebben dezelfde rechten
en verplichtingen als in de wet en in deze statuten aan ge-
wone leden zijn toegekend, met inachtneming van het bepaal-
de ln arti.kel 8 lid 3 van deze statuten
8, Ondersteunende leden zi-jn zij die in de vereniging geen
spe@ die zich bereid hebben verklaard
de vereniging geldelijk of anderszins te steunen.---
Ondersteunende leden en aspirantleden hebben dezel-fde rech-
ten en verpfichtingen afs in de wet en in deze statuten----
aan gewone 1eden, gezinsleden en junior-leden zijn toege-
kend met dien verstande, dat zilz-------
a. geen stemrecht hebben, êD-------
b. niet tot bestuursl-id kunnen worden benoemd
Bij cle beraadslagingen en stemïingen in de algemene ver-
gadering hebben zij een adviserende sten.------
Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen
van alle leden zijn opgenomen
AÀNIVIELDING EN TOELATING. ---------
Artikel 5.---------
l. Aanmelding als fid van de verenj-ging geschiedt schrlfte-
fijk bij de secretarls van de vereniging.--------
Betreft het de aanmelding van een aspirant-Iid, dan moet---
die àanmelding mede zijn ondertekend door de vader of------
voogd van de minderjarige.------
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van gewone ---
leden,

junior-leden, aspirantledeti, gezins-Ieden en ondersteunende
leden. - ----
3. Indien het besLuur bcsfujf- om een persoon, dj-e zich heeft
aangernel-d als gewoon lj-d, junior-Iid, aspirant-lid, gezins-
lid, of ondersteunend Iid niet als zodanig toe te laten,----
kan de algemene jaarvergadering alsnog tot toelating beslui-
ten, echter slechts met een meerderheid van tenminste Ewee/
derde van de uitgebrachte st.emmen.---------
4. Hij aan wie door de Nederlandse Bridge Bond of een bij----
deze bond aangesloten vereniging het lidmaatschap is opge-
zegd, of u.it het lÍdmaatschap is ontzet, kan geen lid van
de verenigincl zijn, tenzij de redenen, die tot opzegging of
ontzegging hebben geleid, zijn opgeheven.-------
EINDE VAN TIET LIDMAÀI'SCIIAP.-----
Artrke-L 6.---------
ll- flet-tiamaatschap van de vereniging eindigt :--------------
a. Iidr_______
b' door het Iid aan de secre-
tar
c. door opzegging namens de vereniging;--------
deze opzegging kan worden gedaan, wanneer een lid niet meer
vol-doet aan de vereisten die door de statuten voor het lid-
maatschap zijn gesteld; wanneer hj-j zijn verplichtingen-------
jegens de vereniging niet nakomt, aLsook wanneer redelijker-
wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat-
schap te laten voortduren;-----
d.
dez den uitgesproken bij besluit van de alge-
mene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig ui.tgebrachte stemmen, wanneer een---
Iid in strijd met de statuten, huj-shoudelijk reglement en/of
besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op on-
redelijke uri jze benadeeL L ;------
e, d van de Nederlandse
Brid
2, Opzegging namens de verenlging geschledt door het bestuur
met mededeling van de redenen, die tot de opzegglng hebben---
ge Ie id
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan sLechts- -plaaÈsvinden met lnachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste drie maanden.---------
4. Een opzegging waarbij de in lid 3 van dlt artikel bepaalde
termijn niet in act)t is genomen, doet het lidmaatschap èin-
digen drie maanden nadat de opzegging ter kennis van Éet be-
stuur van de vereniging is gekomen.--------
5. Van een besluit tot. opzegging van het lidmaatschap door
de vereniging op grond van l)et feit, dat rederlijkerwiis van
de vereniging niet gevergd kan worden het tidmaatschap te
Laten voortduren. staat de betrokkene binnen een maanà na
onLvangst van dc k<:nlri-sgevi ng van het beslu.it, beroep open



op ate Àtgêrenê ve rga.têrlnq . --- ----- - aestuursled€r uordên qctozèn en benoênd doo! de alqenêne
Hlj wo!d. daalte ie..poèais.t. schri*€rijk van hêr nêr--- ;::::i::'l:"Ëi:.::1.'il:i,::i,::'í"t';.::::;:ï,ïr:j"':ii:rêconên onktedê besluit lb kennls gesteld. cédu.ênde de bê-
roepsrenlrn en h&gende her bêroêp is hêr ri.r e€scho!sr.--- àEÍ":i:!--":j::19:::::-::1-:::l::1::-:i-:l-d:::::lT:::-l::6. BIj beéindiginq van het lldnaàt8chap btijlt de contribu- 3. Dê voorzitrêr woldr door dê álqêrenê vêrqàdêrins in------tié orer êên tljdval< vao dlle naanatên vêlschuldlgd, ge!e- , funkrlê gêkozen. De overige bestuur6funkrikêDdl vanáf het t{jilstlp van tndiênlng vàn.de opzêgging, ret : sêkozen bêstuurstêden in onderting ovê!1equlÈzondêling van dê sevalrên, sênoèhal ln lid I sub a, c, d a. De yijzê van verkiêzinq, attreáen enloiên ê vs dtt à!tlkel.---------.---
I".reze s.varrên êinriet het ridnaarschap onn!.rderrljk.----- ' i:"i:.'i":::"::i:*::::Èi:"-:i::il: :ï::::";.;1,;.;f-sclIoRsING.-----_----- schàp van de ve!êniging êi;dist eir yanneer een bêstuulstidI;ÏIÏ;r-7.-----'.----- zljn-funktlê wen"t neei te bóg.". --------------f--E?lé diè handeren in stlijd rei dêzê statuten of hêt--- 6. Bij een vakature in hêr be;iuur benoent de eêlsrvolgendé
huishóudèIijk reqlêhent van dê vêrenj.qinq, of diê zich------ arqêre.ê vêlgádêrtnq een opvotgêÍ,--------ntet gedtagên naa! dê bêslulten van tle àIqêmênê verqadeling ?. hdlen in h€È bestuu! Cèn oi reer vàkarures onèsra&,-----of Íràr bêrrDitên diê hêr bêstDur van ite velehlgtng klach- brijvên de ovelbtijvendê bestuulstede. eèn bevoègd collêge--
tênB dè statDte. of ingêvofqê opd!àcht ve dê algênênê------ voliEn, tênzij heÈ aantàI zirtinq hebbêndê bêstuilsleden----
vêtgadêtlnq 9eno6ên heeft alsnêde leden dle de vê!êniqing nindèr bêdlaàit dàn het aatrrat valarures, rn heL taàtsrè----
oi, on!êdêl1jkê eijzê bênadelên, kunn€n doór hêt bèstuur-____ gêvál ztjn dê_ovêlgêbleven bestuulsteiten verplicht blDnên- -roratêr qêEcholst voor naxthaà1 vie! wèkên.--- ;en ternijn van éé; Èanà na hêt onrsraan va; de raarste----Blj êsn scholstng voo! een lànge!ê pertódê dlênt hêt bê_ vakaÈurê, eên àlgêrene vergàileltng btjeèn te tepên, eàGinEtuur aan ile algeoêne velgadêrlns eêD voorstel Èê doên iot wordt v@rzien in.rê ontsrane val<áturás , ------- -:--:-----. --otzetting uMet llilnaatschap.---- 8. EestuulsbêÊluitên uorden cênoren btj Eelilelherd van ----2. c€achors.ê leoen zijn verstóken vdn alle rêchten Helle ---------------:-----ult het lldsaatschàp voortvloêiên, ttoch behoudên hêt rêcht 9. van het vêlhandê1de in etke velgaateliíg eoldên noè!tên---tot hêt bijponen van ile atqènene wêrgàdêrlns eaar hun------- opsêmaakr, dre doo! de vooÍztrter èh sêcrètalrB wo!dèn------
.chorsing êDlof voorgeatelde ontzetting {o!dt bêbandêld en va6t9êstêId ên ondêrtêkênat.------zi.l kuíneD aan dê beraadslaghgen dêêtnêÉn.---------------- TAÀK EN BEvoncDrErDEN vÀN I{ET BESTU0R.-----
coÀTRrsLrÍrt. ---------
EEIÏëT-3--_------- t. Heè bestuu! is belast ner hêr bêstu!€n vÀn ile v€fenlslns.l. Dè qewonê-, junio!-. aspirat- en gêzlnstêdên rcêtêd-- _ De ve!ênlgins wordt in- e! buiren lechrê velregenwoordltit
een dllê-naandeltikse contrlbuttê bêÈal€n. die rcor ê1k----- aroor de voorzltrê! tezmn nêr dê sêê!êèàErEr áe voorztitervêEnlglngajaar blj besluit van de àrssenê vê!gàde!1nq----- têzen @t dê penninsrêêsrêli nan sêr dê sec!érális tezffn
sordÈ vàEÈsêst€rd en eaalvan de hoostê voo! êlke catêgor1ê Ér de penninqn;êstêr.--------------------
realeD r.an Èoritên bepaa rd . ------------- - 2. net Éeetuui ís onde! reê! bêvoêsd tor:-------------------2. D. algêrene velsadêrlns kàn bêpalèn, ilat nleue Èoêgêtr€_ a, het hu!ên, vêlhurên of op aorieÍ; erjze 1D gebluik of-----
::1"::":1":ï,:á:í':fiï""Ë!:!i:"i'ls:l;:1":ll"i:::fr:::: ;ïi"..":ilïi3i":""t,3:ï:"'i:";a#:i::::"::j:*:;;.:::::-
e!ê-lêilên ên lêden van veldlensteh. De hoogtê van heÈ ên- 3. Her bêEtuu! rs, nits-ret gcdkeurtng vàn tte algffine----tleegeld rcrdr door de algemene vèrgadelilq vaEtqês!eld.---- vêrgádêllng, bevoegd Èor:---:-----
3- Eretêde. ên lêden van veldiensten ztlD v!119èÉtê1d van a. heÈ sluiter van overêênkonsren tor hèt kopen, vervleêlldênilê velpltchtlng Èot bêtàIins van contrlbutle.-----------_--- of bezwalen van reoi.rèr6êdèiên:i:;:i"i::t:::",ï;.:::Ëi3i ïi""ï::ià:|:ï;;;;;;;;.-- ;: i:?':i:ï.::'"::"ài::::ff*::ï;;;;;;t;.-;";";;;;;;::__
of gêdeeftêUikê onthêffins te ve!1enen van de vêlPlichtins ziëh arë bolg of hoofatê1ilk @desèhutdenaár vólbrndr; zichtot hèt bêtalen vàn cortlibutlê- e! of entrêêseldend@r sgÉ,€ een derde stclk EakÈ of zich tor zêkerhelals6teiling---
Ieden, iunloFlêd€n. àspilanÈ-lêdên èn gêz lnE- lêdên. ------ - -- êen scrruld va. een dêrdê vêrblndrr-----------------:---

c. het vêrlichten van Échtshandellnger raarvÁn de finàn-EïTEëT-9]:--------- crere uet"i."i. Àr À"r'"1áàià-i!-èr eén bij Íuishouaeri,jk----
l. Het bestuur bestaat ul-t een oneven aantal Ieoen met een ReqlenenÈ tê bêpa1en bediag tê bovên gáat, èf ,aardoor------htnlDu vàn vijf ,eaatonde! êên vootzlttêÍi een sêcrêtaris dè verenlsins váor ra"qer áan een :aar se;onden wordt,------
ên êên pelnlnqreêster, diê alle dliê meeralêrjaltg metên d. hêt aa;qaàn var oveieenr<onsten, waartij aan arê vêrên1-ztjn.-------------_-_ qtng eên {bant) krêdiet uoldt ve!leend;---------------------' e. het ter leèn vclst!êkkcn va. qêtden, àlsnêdê hêt ter

leên opnemen vên uêlJ, uadronder nict ts begtêpen hêr qê-
bruik nàkên de vèrênlsinq vêrtêend bankkreillert



f. het aangaan van dadingelt;---------
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het rzoeren van
arbitrafe procedures, doch met uitzondering van het nemen---
van conservatoire maaL.regelen en van het opnemen van die----
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algenlène ver-
gadering kan, voor wat betreft de in lid 2 van dit artikel
bedoelde rechtshandelingen, door het bestuur tegen derden,--
dan wel door derden tegen de vereniging, wel een beroep-----
gedaan worden, terwijl op het ontbreken van deze goedkeu-
ring van de algemene vergadering, betreffende de onder
dit artikel sub 3a tot en met g bedoelde rechtshandelingen,
geen beroep gedaan kan worden.
4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden,
binnen de grens van zijn bevoegdheden, één of meer van zÍjn
leden schriftelijk machtlgen, voor het bestuur of de vereni-
ging op te treden.
5. Het bestuur kan uit de leden, met uitzondering van onder-
steunende leden, cofiunissies inste]-len.-
Ondersteunendê leden kunnen als ad,viseur worden toegevoegd.
6. Over alles wat niet door de v,/et, statuten, huishoudelijk
regleÍEnt en eventueel ander reglement is geregeld, besllst
het bestuur
REKEIiIING EN VERANTWOORDITIG.
Artikel 11.---------
T. HeE-verenigingsjaar loopt van een september tot en met
een en dertig augustus
2. Het bestuur .j-s verplichL van de vermogenstoestand van de
verenigi.ng zodanige aantekeningen te houden, dat daaruj-t----
te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen \"rorden
gekend. ----
Deze bescheiden dienen tenminste tien jaren te worden be-
waard. -----
3. Jaarlijks r,rordt in de periode van vijftien september-----
tot vljftien oktober een algemene vergadering - de jaarver-
gaderlng - gehouden. Daarin brengt het bestuur zijn jaarver-
slag uit en doet, onder overlegging van een balans en-------
een staat van baten en lasten, rekening en verantr.toordÍn9---
over het in het afgelopen boekjaar gevoerde befeld.---------
4. De algemene vergadering benoemt jaarlljks uit de leden----
een commissie van tenminste twee personen, die geen deel ---
mogen uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt----
de rekening en verantwoording en brengt aan de algemene ver-
gaderlng verslag van haar bevindj-ngen uit. Verkiezing, ver-
vanging en aftreden van deze commissj-eleden wordt nader-----
geregeld in het Huishoudelijk Reglement.---------
5. Vereist het in dit artikel- sub 4 bedoel-de onderzoek bij-
zondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich
door èen deskundige Iaten bijstaan. Ilet bestuur is verplicht
aan de commissie alle gewenste inl-ichtingen te verschaffen
en desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage
van de boeken en bescheiden v.in de vereniging te geven

;l

6. De last r.zarr de kascomttssie kan te allen tJ.jde door de
algemene vergacicring worden lrerroepen nret gelijktijdj-ge----
benoemilrg var-i ucr) anJurL. cr,trr.trrissic.--------
ALCÉiMLiNI VII l(1jF., )I i r(.t t;(lil,l . - - - - -- -
ÁFrlTèr -r 2 __-:=_
l. De al-genrene vergadering treeft aIle bevoegdheden die t,iet
door de wet of dc st.rtuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Op de jaarverqyaderil)g als bedoeld in artikel 1I sub 3---
komen onder rneer aan cle orcle:----------
a. de notulcn valt de laaLstgehouden algemene vergadering;---
b. het in artikel Il sub 3 bedoelde jaarverslagt------------
c. het verslag van de in arLikel 1r sirb 4 bedoelde commis-

d. de rekening en verantwoording aIs bedoeld in artikel lI
sub 3 ; -----
e, de benoenring van de in artikel- Ll sub 4 genoemde-
comrnissie voor het volgende verenigingsjaar;------
f. de eventuele vaststelling van contrj-butie en entree-
geld;--
g. de begroting voor heL volgende verenigingsjaar;
h. de voorziening en eventueel ontstane vacatures in het----
bestuur;---
i. de verkiez ing van evenLuele commissies;----------
j. voorstellen van het bestuur,i----------
k. voorstellen van de leden;
l-. wat verder ter tafel wordt gebrachL.-------
3. Buiten de jaarvergadering worden algemene vergaderingen
gehouden als het bestuur dit wenselj,jk acht of de wet of
deze statuten dlt verplichten
4, Indj-en tenminste ecn/tiende van het aantal stemgerech-
tiqde Ieden een schriftelj-jk verzoek bj-j het bestuur in-
dient tot het bijeenroepen van een algemene vergadering,----
is het bestuur verplicht aan dit verzoek te voldoen. Deze
vergadering dient te worden gehouden uiterlijk vier weken
nadat een dergelijk verzoek hct bestuur heeft bereikt.------
Indien de oproep tot het houden van een algemene vergadering
nlet bj-nnen twee weken nadat. het verzoek bij het bestuur-----
is binnengekomen aan de leden is verzonden, kunnen de------
indleners van ltet verzoek zelf tot de bijeenroeplng van-----
deze vergadering overgaan op de wijze, zoals omschreven-----
in artikel I3 of door het plaatsen van een advertentie in
een plaatseli.jk veel gelezen dag- of weekblad
BI JEENITOËPING ALGLIMENE VIJRGÀDIJRING
ArtlKe.t IJ.--- -----
l. Belioudáns het bepaalcie in artikel 12 sub 4 laatste zin--
worden de algenrene vergaderingen bijeengeroepen door het
be s tuur
2, De oprocping gcsr:lticdt sclrrifLelijk aan de adressen van
afle Leden lteL irr.rclttrrt:nting van een ternrijn van Lenminste
veertien rlagcn, zrrlks rr,, t init,ll)i_nening van het bepaalde inde artikelcn ll err lu..--------
3. lJi j cle ctr:rot'pi n(j w()ttlcrr tlc, t t. belrarrdelcn onderwerpen----
v c -t-rnc l.l

rt



TOAGAIVG EI,I STE1'1RECIIÏ. - __----
A rElk e-I--iT . ::=:::: - -
l. Toegang tot de a.lgenlene vergadering hebben alle leden ---van de verenlging.
2. Geen toegang hebben geschorste leden met inachtneming---
van het bepaalde in artikel 7 ----------
3. Ieder fid - met uitzontlering van aspirant- en onder-
steunende leden heeft één stem.--
4. Geschorste feden hebben geen stemrecht.-------
5. Het uitbrengen van zijn stem bij volmacht is tcegestaan.
De door de vofmachtgever en de gevolmachtigde ondertekende
volmacht dient vóór de aanvang van de vergaderj-ng bij het--
bestuur Le worden gedeponeercl
Zij die aan een stemming v/ensen deel te nemen moeten de
presentieli jst tekenen
VOORZITTERSCHAP - NOTULENffi=:_:______
l. De vergaderingen worden geleid door de voorzj-tter of----
zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn----
Plaatsvervanger dan wordt door het bestuur een bestuurs-
lid als waarnemend voorzitter aangewezen. Kan op deze wíjze
niet in het voorzitterschap worden voorzÍen, dan voorziet
de vergadering zelve in de feiding.--------
2. Van het in eJ-ke vergadering verhandelde worden door de
secretaris, tweede secretaris of daartoe door de voorzit-
ter aangev"ezen persoon, notulen gehouden, welke door de
voorzitter en de notu.list r/íorden ondertekend, nadat de
notulen op de eerstvolgende algemene vergadering zijn goed-
gekeurd
3. ïndien een algemene vergadering wordt bijeengeroepen----
voLgens het bepaalde in artikel 12 sub 4 kunnen degenen----
die de vergadering hebben bijeengeroepen, een notarieel----
proces-verbaaf van het verhandelde doen opmaken.---
BESLUITVORI{II'IG. ------
E?EilêT 16.-_
l. Het op de algemene vergadering uitgesproken oordeel van
de voorzitter, dat door de vergadering een besluit is ge-
nomen, is beslissend
2. l{ordt echter onmiddellijk na het oordeef als bedoeld
in dit artikêI sub I de juistheid ervan betwist, dan vindt
een nieuwe sterffning pfaats, wanneer de meerderheid der ----
vergadering dit verlangt ên de sterÍuning hoofdeJ-ijk of-----
schriftelijk geschiedde. ---------
Indíen de stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge-
schiedde (bi-j hand opsteken bijvoorbeeJ-d) dient een her-
stenuning plaats te vinden indien één der stemgerechtigde
aanwezigen dit ver I angt.
Door deze nieuwe stênuning vervallen de rechtsgevolgen van
de eerste stemming
3. Voor zover de wet of deze statuten niet anclers bepalen,
worQen al-l-e besluiten van de algemene vergadering genomen
met meerderheid van stemmen
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebrachL.--

5. Indien bij een verkiezing van personen nj-ernand de------
meerderheid lreeft gekregen, wordt een tweede sterÍuning-------
geho uden
Indien ook dan niemand de rneerderheid heeft verkregen
vinden herstenmingen plaats totdat één persoon de meerder-
ireid heeft verkregen of dat tussen tv/ee personen is gestemd
en twee maal de steÍunen staken. Bij laatstgenoemde her-
sternmingen valt steeds de persoon af op wie het geringste---
aantal ster,unen is uitgebracht.-------
fndien op twee personen het geringste aantal sÈenmen is-----
uitgebracht, beslist het Iot op welke persoon bij de volgen-
de stemnring niet meer kan worden gestemd, Indien bij een---
sternming tussen tvJee personen de stemneD t!'ree keer staken,
beslist het Iot wie van hen beiden is gekozen
6. Indien de stemmen staken over een voorstel-, niet rakende
verkiezing van personen, dan is het voorstel verv/orpen.-----
7. Verkiezingen van personen geschieden uitsLuitend schrif-
telijk. Stemmingen, niet rakende verkiezing van personen,
geschieden rnondeling, tenzij de vooïzítter of één der stem-
gerechtigde aanwezigen vóór de sternming schriftelijke stem-
ming verlangt. --------
Schriftelijke stenuning geschiedt bij ongetekende, gesloten
of dichtgevouwen brj-efjes. Besluítvorming bij acclamatie----
is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde aanwezige hoofde-
lijke of schriftelj,jke stemrnÍng verlangt
8. Een éénstemmig besluit van aIIe stemgerechtigde leden,
ook al- zi)n deze niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde
kracht als een besfuit van de algemene vergadering
9. fndien in een al"gemene vergaderj-ng al-le stemgerechtigde
Ieden aanwezr.g zijn, kunnen getdige besluiten worden geno-
men over aIIe aan de orde komende onderrrerpen, dus ook een
voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de-----
verenigj-ng, mits de besluiten \"/orden genomen met algemene
stenunen
Ook indien voor de vergadering geen oproeping heeft pl-aats
gehad of andere formaliteiten voor het oproepen en houden
van een vergadering niet zijn in acht genomen, zijn de met
algenene stemmen genomen besluiten geldig.----
STATUTEI'IhlIJZ IGING.
À;ÈïEëT f--==_______
1. De statuten van de verenj,ging kunnen worden gewijzigd---
door een besl-uit van een algemene vergadering, mits de op-
roeping tot deze vergadering tenminste vier weken tevoren
heeft plaatslevonden en in de oproeping de ger"renste statu-
tenwijziging woordelijk is vermeld.---------
2. Een besluit 1-oL statutenwijzlging moet worden genomen---
nlet een meerderheid van tenminste tr/ree/derde van de geJ-dig
uitgebrachte stemmen, in een vergadering, waarin tenminste
twee/derde van het aanLaI stemgerechtigde leden aanwezig
is of vertegenwoordigd is.--------
Is het veri:iste aantal leden niet aanwezig, dan wordt bin-
nen drie weken cla.rrna een tweede vergadering bijeengeroe-
per) en gehoucien. waarin over hetzelfde voorstel, kan worden
besloten, ongeacht hcL aantaf aanwezige stemgerechtigde---
l-eden. Ook in diL geval katr slechts worden besloten met
een meerderheid va| tertttrLnslc twee/derde van de ui.tge-
ilraclrLe geldige s t (ilL[ite n



3. Éen statutenwi )ziqrn<J Lreedt pas in werk_ing aIs hiervan--
een notariiile ak tc is opt;e.tLrauk I . ---------
ONTB IND ] I{G .
ÀFt-IÏëT-TB
l. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van
de algemene vergaderj-ng- Hct bepaal.de in artikef l7 j-s------
van overeenkomsLige toepassing.--------
2.De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereni-
ging qeschiedt door het bestuur, tenzij bj.j l'ret besluit tot
ontbinding éên of meer andercn tot vereffenaar zijn aange-
wezen.--- J

3. Bij het besl-uit tot ontbindj-ng wordt tevens een be-
stemÍning gegeven aan het eventueel batig sal-do na vereffe-
ning. ------
HUISHOUDBLI JK RBGLEMENT. -- -------ffi
l. De alqemene vergadering kan een huishoudelijk reglenelrt
vastste Ilen
2. Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn-----
met de hret, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch--
met deze statuten

:- --- ---: -- --::-:--:--::-:--::- -::::-- - ---
llDt alEemene vergadering kan andere dan het in artj-keI----
f9 lid I genoemde reglemenL vaststellen. Het bepaalde in----
1id 2 van artikel 19 is op deze reglementen van overeen-
komstige toepassing
SLOTBEPALING . ---_-----
Á;ETK_ET-zI=
Een TIa-Tán zich nj,mmer beroepen op onbekendheid met het
bepaalde in de statuten, huishoudeJ-ijk reglement en/of an-
dere reglementen of instructies, welke door het bestuur-----
schriftelijk zijn uj-tgevaardigd. Ieder lid ontvangt een----
exemplaar van deze statuten, het huishoudelijk reglement,
andere reglementen en eventueel schriftelijke instructies
van het bestuur
De comparanten zijn mij, notaris, bekend

tin mlnuut is verleden l_e ,s-Gravenhage o hethoofd dezer akte vermeld.-----------:---

ItLl L :lti()uDtI t, LJK RLCLIlllitNT
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Arti l{el 1.
l. Een voorsteL LoL benoemi|g tot erelrd of lid van ver-

Ciensten kan worden gedaan door hct bestuur of door
tenminste vijf leden, nieL zijnde junior aspirant-
of ondersteunende leden.

2. Het voorstel moet met rcdenen zijn omkleed.
3. Het bestuur is bevoegd personen de toelating als lid

te weigeren indien gegronde bezwaren tegen de persoon
i-n kwestie bestaan.

HET BESTUUR

Artikel 2.
I. De secretaris beheert het archief. Hij bewaart daarin

alle voor de vereniging belangrijke stukken, waaronder
begrepen de eindresultaten van alle gespeelde compe-
titie- en andere wedstrijden.

2. Ieder bestuurslid treedt na drie jaar af. Hij is terstond
herkiesbaar.

3. De bestuursleden treden af volgens onderstaand roosterl
nà I jaar de secretaris en I of 2 leden;
nà 2 jaar de penningmeestcr en 1 of 2 leden;
nà 3 jaar de voorzitter en I of 2 leden;

KAND IDAATSTELL ING

Artikel 3.
l. KandidaatsteJ-ling voor bestuurslid geschiedt schrifte-

fj-jk bij het bestuur en tenminste 7 dagen voor de
algemene vergadering.

2. De kandidaatstelfing dient voorzien te zijn van ten-
minste 5 handtekeningen van stemgerechtigde 1eden.

3. De kandidaat dj-ent tenminstre 7 dagen voor de algemene
vergadering bij het bestuur een schriftelijke en door
hem ondergetekende verklaring in, dat hij bij benoe-
ming de funktie van bestuurslid aanvaardt.

4. Bij enkele kandidaatstelling wordt de kandidaat a1s
gekozen beschouwd.

KÀSCOMMIS SIE

Artikef 4.
l. De leden van de kascomrni-ssie worden voor ten hoogste

twee jaar gekozen uit de stemgerechtigde l-eden.
2. Van de kascommíssie treedt ieder jaar een Iid af.

Hij is niet herkiesbaar.
3, Behoudens het onderzoek, omschreven in artikel t1

sub 4 van de statuLcrr vlncit contróIe op het finan-
ci?lle beleid v.rn het bestuur plaats:
a. wanneer de penninc;meestcr tussentijds als be-

stuurslid aftrcedt;



b. wanneer de kascommissie zulks noodzakeli.jk acht;
c, het bepaalde in artikel Il sub 5 van de statuten

is op deze contr6Ies van toepassing.

TECHNISCHE COMMISSIE

Artikel 5,
Ïl-b6óïFet bestuur wordt jaarlijks een technische

commlssie ingesteld, bestaande uit tenminste driê
J.eden, waaronder één bestuursfid.

2. Het bestuur maakt de samensteff.ing van de technische
commissle op de jaartijkse algemene vergaclering
bekend.

TÀÀK TECHNISCHE COMMISSIE

Artlkel 6.
bë-TEËi:fsche coÍrunissie heeft de taak:
l. het organiseren van afle in- en externe wedstrijden,

waaronder begrepen de verenigingscompetitle;
2. het zorgdragen voor de wedstrijdleiding van de door

de verenlging georganiseerde competitie- en andere
weds Eri j den t

3. het samenstellen van de teams welke de vereniging
afvaardigt, de invallers en de volgorde van de
teams i

4. het bijhouden en verwerken van alle wedstrijd- en
sl[Etitie-verslagen, onder andere ter beoordelÍng
van de speelsterkte van de leden;

5. het toezicht op de naleving van de bepallngen van
het competitie-reglement van ODDt

6. het adviseren aan het bestuur van alLe overige
aangelegenheden betreffende wedstrijd- en competitie-
organisatie en techniekt

7. het uitvoeren van i-n dit verband door het besb.rur
gegeven opdrachten.

Àrtikel 7,
Ï:-eroep tegen een door de technische commissie geno-

men beslissing kan bij het bestuur worden aangete-
kend.

2- Dit beroep dient schriftelijk en met redenen omkleed
bij de secretaris te worden j-ngedj-end.

3. Het bestuur besfist binnen twee weken na indiening
van het beroeP.
IndLen het- bestuur de door de technische coÍunissie
genomen beslissing handltaaft, is beroep mogelijk
bij de algemene vergadering op de wijze als in dit
artikel sub 2 is omschrevcn.
De beslissing van cle algemene vergaderÍng is bindend.

STEI4BUREAU

Artikel 8.

4-

5-

I. Voor dc .vcrkiczrr)! vJn l,cst r.lurslcdcn worclL door
lret bestrtur t ijclcns tlr: ulilcrrrcne vergatlcrlnq uit
de aanwezigc stcrnqcrcclrLiíJ(lc lcdcn, een sLem-
bureau gevormd.

2. ltet stembure.rLr bestaat uit dri-e leclen.
3. De telling van de uitqel)rachte stemmen qeschiedt

door twee leden van het stembureau, die ieder
alle stemmen tcflen.

4. Ilet derde 1id van het stenrbureau noteert de re-
sultaten en brengL verslag uÍt aan de algemene
vergadering.

5. Als niet uitgebracht worden beschouwd:
a. blanco stcíunen en onthoudingen;
b. stembriefjes, welke een persoon hiet duide-

lijk aanluijzen;
stembriefjes waarop meer of minder namen voor-
komen dan het te verkiezen aantal personen;
ondertekende stembrief jes ;
stembriefjes hraarop nlet terzake doende op-
of aanrnerkingen zijn geplaatst;
de stembriefjes dienen door- of namens het
bestuur te zijn uitgereikt, AlIe andere brief-
jes zijn ongeldig.

6. Op aIIe overicJe schriftelijke stemmingen zijn de
vorenstaande bepalingen van toepassj-ng.

VERGOEDINGEN

Artikel 9.
l. Leden van het bestuur en gekozen commissie en Ie-

den die in opdracht van het bestuur handelen hebben
recht op vergoeding uit de verenigingskas van
kosten, welke zij bÍnnen hun bevoegdheid ten be-
hoeve van de vereniging hebben gemaakt.

2. Declaraties zijn gespecificeerd en voorzien van de
datum v/aarop de kosten zijn gemaakt,

3. Indien de penningmeester overwegende bezwaren heeft
tegen een ingediende declaratj.e, beslist het be-
stuur over al- of niet betaling, nadat zowel de
penningmeester aLs de declarant hun zienswijze naar
voren hebben gebracht.

WIJZ IGTNG
Artikel 10.
1. Voorstellen tot wijziging van bepali-ngen van het

huishoudelijk reglement worden op de agenda voor
de algemene verqitdcring vermel-d.

2. Voor wijziging van dc bepalingen van het huishou-
delijk regl.cment is cen neerderheid van tenminste
twee/derde van dc ui-tgebrachte qeldige sterunen
vere is t -

SLOTBEPAL ING

Artikel I l.
ID allc Aeval lcrr wt.rrin di I rcalemt:nl niet voorziet,
bcsl isL llcL bust uur -

Àldus vastgcst<:Irl irl (lc irlrli,nrt,t.rc ve rrlaJering v.rn l_9_l9l'-t.

d.
e.

f.


