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Van Rhijn notarissen te Zeist
STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, twee februari tweeduizend achttien, ________________________
verschenen voor mij, ________________________________________
mr Maria Margaretha Elings-van Hooidonk, ________________________
notaris met plaats van vestiging Zeist: ____________________________
1. de heer Paulus HAKKENBERG, geboren te Zoeterwoude op tien december
negentienhonderdnegenenvijftig, wonende te 3822 AW Amersfoort, _____
Apollovlinder 28, geïdentificeerd aan de hand van Europese identiteitskaart
nummer IP7044062, afgegeven te Amersfoort op vijfentwintig maart ____
tweeduizend vijftien _____________________________________
_
2. mevrouw Bianca WIJTMAN, geboren te Hensbroek op veertien december
negentienhonderdzevenenzestig, wonende te 3711 BW Austerlitz, gemeente
Zeist, De Beaufortweg 10, geïdentificeerd aan de hand van nationaal _____
paspoort nummer NP19JBH36, afgegeven te Zeist op vijftien december __
tweeduizend zestien______________________________________
3. mevrouw Bertha VAN NIEUWENHUIZEN, geboren te Zeist op ________
vierentwintig augustus negentienhonderdvierenvijftig, wonende te 3711 BX
Austerlitz, gemeente Zeist, Pater de Leeuwweg 11, geïdentificeerd aan de __
hand van nationaal paspoort nummer NU69R1L38, afgegeven te Zeist op _
negentien maart tweeduizend veertien, ________________________
te dezen handelend als gezamenlijk vertegenwoordigingsbevoegd bestuurders _
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: SPORTVERENIGING _
AUSTERLITZ, statutair gevestigd te Austerlitz en kantoorhoudende te _____
__
3711 BW Austerlitz, De Beaufortweg 10, ingeschreven in het handelsregister
_____________________________________
onder nummer 40477432
Sportvereniging Austerlitz, hierna te noemen: de vereniging. ___________
./. De comparanten, handelend als gemeld, verklaren dat de algemene ________
ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering van acht november __
tweeduizend zeventien heeft besloten tot wijziging van de statuten, blijkende _
van dit besluit uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen van die
vergadering. ______________________________________________
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de comparanten, handelend als __
vermeld, de statuten van de vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, _
zodat zij komen te luiden als volgt: ______________________________
HOOFDSTUK 1. Naam, zetel, duur ______________________________
Artikel 1. _______________________________________________
________
1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging Austerlitz.
2. De vereniging is gevestigd te Austerlitz, Gemeente Zeist. _____________
3. De vereniging is opgericht op drie juli negentienhonderdvierendertig en __
thans aangegaan voor onbepaalde tijd. _________________________
HOOFDSTUK 2. Doel. ______________________________________
Artikel 2. _______________________________________________
1. De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van sporten, die in het kader
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van de vereniging passen. __________________________________
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: ____________________
a. het bieden van gelegenheid tot het recreatief beoefenen van sporten; __
b. het houden van oefeningen en het organiseren van wedstrijden; _____
c. het deelnemen aan competities van officiële sportbonden; _________
d. het tot stand brengen en instandhouden van daartoe dienende ______
accommodaties; _____________________________________
e. het aanwenden van andere wettige middelen, die kunnen bijdragen aan
het verwezenlijken van het doel van de vereniging. ______________
HOOFDSTUK 3. Secties. _____________________________________
Artikel 3. _______________________________________________
_______________
1. De sportbeoefening geschiedt in afzonderlijke secties.
2. De secties worden ingesteld en opgeheven bij besluit van de algemene ___
ledenvergadering. Zodanig besluit behoeft een meerderheid van tenminste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Een besluit tot opheffing_
van een sectie kan niet worden genomen, zolang tenminste vijftien leden __
behorend tot die sectie, en in de betreffende algemene ledenvergadering __
aanwezig, de instandhouding van die sectie wensen. ________________
3. De organisatie van de secties wordt geregeld bij huishoudelijk reglement. _
HOOFDSTUK 4. Leden en andere bij de vereniging betrokkenen. _________
Artikel 4. _______________________________________________
1. De vereniging kent: ______________________________________
a. leden van verdienste; __________________________________
b. werkende leden; _____________________________________
_________________________________
c. ondersteunende leden;
_______________________________________
d. begunstigers.
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, worden daarmede ____
bedoeld de in lid 1 van dit artikel onder a, b en c bedoelde mannelijke of __
vrouwelijke personen. Deze personen zijn leden in de zin van artikel 26 van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ___________________________
3. Leden die zijn toegelaten tot de actieve sportbeoefening in een sectie ____
worden door hun toelating tevens lid van de officiële Bond van de ______
betreffende sport, zo deze Bond bestaat en er een reglementaire ________
verplichting bestaat om leden aan te melden. _____________________
4. Het OMNI-bestuur en/of de sectiebesturen houden een administratie ____
waarin tenminste de namen en adressen van de leden zijn opgenomen. ___
Artikel 5. _______________________________________________
____
1. Leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder
verdienstelijk hebben gemaakt en die, op daartoe strekkend voorstel van __
het OMNI-bestuur of van tenminste vijf stemgerechtigde leden, door de __
algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste _______
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen tot lid van verdienste zijn
benoemd. _____________________________________________
2. Leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot het betalen van
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de jaarlijkse bijdrage. _____________________________________
Artikel 6. _______________________________________________
1. Werkende leden zijn zij, die het voornemen hebben tot actieve ________
sportbeoefening in tenminste één sectie en die, na zich daartoe bij de ____
secretaris van het OMNI-bestuur en/of het sectiebestuur te hebben _____
aangemeld, door het sectiebestuur als werkend lid zijn toegelaten. ______
2. Op een afwijzende beslissing van het OMNI-bestuur en/of het sectiebestuur
staat beroep open op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot ______
toelating kan besluiten, mits een meerderheid van tenminste twee/derde _
van de aanwezige stemgerechtigde leden zulks wenst. _______________
Artikel 7. _______________________________________________
1. Ondersteunende leden zijn zij, die het voornemen hebben bij te dragen aan
de doelstelling van de vereniging anders dan door actieve sportbeoefening,
en die, na zich daartoe bij de secretaris van het OMNI-bestuur en/of het __
sectiebestuur te hebben aangemeld, door het sectiebestuur als _________
ondersteunend lid zijn toegelaten. ____________________________
2. Op een afwijzende beslissing van het OMNI-bestuur en/of het sectiebestuur
staat beroep open op de algemene ledenvergadering, die alsnog tot ______
toelating kan besluiten, mits een meerderheid van tenminste twee/derde _
van de aanwezige stemgerechtigde leden zulks wenst. _______________
Artikel 8. _______________________________________________
Begunstigers zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die de vereniging __
ondersteunen met een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum door de ____
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. ______________________
______________
HOOFDSTUK 5. Rechten en verplichtingen van de leden.
_______________________________________________
Artikel 9.
1. Alle leden, voor zover niet geschorst, hebben de navolgende rechten, ____
onverminderd hetgeen elders in deze statuten ten aanzien van hun rechten
en de aard van hun lidmaatschap is geregeld: ____________________
a. te beschikken over een exemplaar van de geldende statuten; _______
b. aan het OMNI-bestuur en het sectiebestuur voorstellen te doen; _____
c. de accommodaties van de vereniging te betreden en de materialen en _
eigendommen van de vereniging te gebruiken overeenkomstig de ____
aanwijzingen, door of vanwege het OMNI-bestuur of een sectiebestuur
gegeven. ___________________________________________
d. het deelnemen aan de actieve sportbeoefening in de secties, waartoe zij
zijn toegelaten, hetgeen niet inhoudt het recht om in een __________
_______________________
competitieteam te worden opgesteld.
Artikel 10. ______________________________________________
1. Door zich te doen toelaten zijn de leden onderworpen aan de statuten, het _
huishoudelijk reglement en de eventuele andere reglementen van de ____
vereniging, aan de besluiten van of vanwege het OMNI-bestuur en de ____
algemene ledenvergadering en aan de aanwijzingen van diegenen, die door
of vanwege het OMNI-bestuur of de algemene ledenvergadering in een ___
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functie zijn benoemd._____________________________________
2. De leden zijn eveneens ingevolge hun toelating onderworpen aan de _____
statuten, reglementen en besluiten van de Bonden, waarvan zij op grond __
van lid 3 van artikel 4 lid zijn. _______________________________
3. De leden zijn aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage verschuldigd. De __
leden kunnen daartoe worden verdeeld in verschillende categorieën, voor _
welke verschillende bedragen kunnen worden vastgesteld. Deze jaarlijkse _
bijdrage, die per sectie kan verschillen, wordt jaarlijks geïndexeerd op basis
van de consumentenprijsindexcijfers van het Centraal Bureau voor de ___
Statistiek. Als het OMNI-bestuur daarvan wil afwijken, zal de nieuwe ____
bijdrage aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd. ________
__
4. Bij toelating tot het lidmaatschap van een sectie zijn werkende leden een
___
inschrijfgeld verschuldigd, indien door de algemene ledenvergadering
daartoe is besloten en het bedrag is vastgesteld. ___________________
5. Het OMNI-bestuur en/of het sectiebestuur is bevoegd, in bijzondere ____
gevallen, gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de verplichting _
tot het betalen van het inschrijfgeld of de jaarlijkse bijdrage. __________
HOOFDSTUK 6. Einde van het lidmaatschap van de vereniging _________
Artikel 11. ______________________________________________
1. Het lidmaatschap van de leden eindigt door: _____________________
a. overlijden; _________________________________________
b. opzegging door het lid, als nader geregeld in lid 2 van dit artikel; ____
c. opzegging namens de vereniging, als nader geregeld in lid 3 van dit ___
artikel; ____________________________________________
_____________
d. ontzetting, als nader geregeld in lid 4 van dit artikel.
2. Opzegging door het lid kan niet anders geschieden dan schriftelijk aan de _
secretaris van het OMNI-bestuur en/of het sectiebestuur, tegen het einde _
van het door het sectiebestuur vastgestelde sportseizoen, met inachtneming
van een opzegtermijn van tenminste één maand. Met opzegging als in het _
vorige lid bedoeld, wordt gelijkgesteld het schriftelijk bedanken door een _
werkend lid voor deelneming aan de actieve sportbeoefening, zulks tenzij _
betrokkene verklaart in het vervolg ondersteunend lid te willen zijn. _____
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het OMNI-bestuur en/of _
het sectiebestuur en wel: __________________________________
a. wanneer het lid zijn lidmaatschap van de Bond, als bedoeld in lid 3 van
artikel 4, beëindigt; ___________________________________
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten, voor het
__________________________________
lidmaatschap gesteld;
c. alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden ____
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. _________________
Betrokkene wordt van besluit tot opzegging ten spoedigste schriftelijk in __
kennis gesteld door de secretaris van het OMNI-bestuur en/of het ______
sectiebestuur. Binnen een maand na ontvangst van dit bericht heeft de ___
betrokkene recht van beroep op de algemene ledenvergadering. Gedurende
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de beroepstermijn is het lid geschorst. _________________________
4. Ontzetting geschiedt door een uitspraak van de algemene ledenvergadering
en kan alleen geschieden, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke
wijze benadeelt. Het OMNI-bestuur en/of het sectiebestuur roept het ____
betrokken lid bij aangetekende brief op voor de in de vorige volzin bedoelde
algemene ledenvergadering, zulks met een oproeptermijn van tenminste __
acht dagen.____________________________________________
De uitspraak van de algemene ledenvergadering wordt aan betrokkene ten
spoedigste door de secretaris van het OMNI-bestuur en/of het _________
sectiebestuur ter kennis gebracht. ____________________________
5. Indien het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar door opzegging
of ontzetting eindigt, blijven de jaarlijkse bijdrage en de eventuele andere _
financiële verplichtingen door het lid verschuldigd. ________________
HOOFDSTUK 7. Het OMNI-bestuur. ____________________________
Artikel 12. ______________________________________________
1. Onverminderd het bepaalde in artikel 17 bestaat het OMNI-bestuur uit ___
tenminste vijf personen, die tijdens een algemene ledenvergadering door en
uit de stemgerechtigde leden worden benoemd, aldus dat van ieder _____
sectiebestuur tenminste één lid tot lid van het OMNI-bestuur wordt _____
benoemd. (Waar in deze statuten bestuursleden worden aangeduid met hij
wordt bedoeld hij/zij.) Benoeming geschiedt voor een periode van twee___
jaar, onverminderd het bepaalde in de derde volzin van lid 2 van artikel 17.
2. Indien het aantal bestuursleden daalt tot beneden vijf, vormen de ______
___
resterende bestuursleden tezamen een bevoegd bestuur, zullende in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering in de vacature(s) moeten worden
voorzien. _____________________________________________
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende __
voordrachten. Tot het opmaken van zodanige voordracht zijn bevoegd het _
OMNI-bestuur, elk sectiebestuur alsmede vijf of meer stemgerechtigde ___
leden. De voordrachten van het OMNI-bestuur en van de sectiebesturen __
worden bij de oproeping van de vergadering medegedeeld. Een voordracht
door vijf of meer leden moet tenminste zeven dagen vóór de aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het OMNI-bestuur worden ingediend. _______
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een
besluit van de algemene ledenvergadering, mits dat besluit wordt genomen
met tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. ________
__
5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het voorgaande lid aan de opgemaakte voordrachten het _
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in
haar keuze, onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel. _________
6. Is er meer dan één bindende voordracht, dan geschiedt de benoeming uit _
die voordrachten. _______________________________________
HOOFDSTUK 8. Bestuursfuncties, taken en bevoegdheden van __________
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het OMNI-bestuur, vertegenwoordiging. __________________________
Artikel 13. ______________________________________________
1. In het OMNI-bestuur bestaan in ieder geval de functies van voorzitter, ___
vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. _____________________
2. De voorzitter wordt in functie benoemd door de algemene ____________
ledenvergadering. De overige bestuursfuncties en taken worden door de __
bestuursleden onderling verdeeld en schriftelijk vastgelegd. __________
3. Het OMNI-bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur, tenminste _
bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het _____
dagelijks bestuur is verantwoording verschuldigd aan het OMNI-bestuur. _
Artikel 14. ______________________________________________
_______
1. Het OMNI-bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Uitsluitend met goedkeuring van de algemene ledenvergadering is het ___
OMNI-bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten _
tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het
aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of _____
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of _
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. ______
Artikel 15. ______________________________________________
Het OMNI-bestuur, dan wel de voorzitter, de secretaris en de penningmeester _
gezamenlijk, vertegenwoordigen de vereniging in en buiten rechte, voorzover _
uit de wet niet anders voortvloeit. De voorzitter wordt bij diens ontstentenis __
vervangen door de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester bij hun _
ontstentenis door de daartoe door het OMNI-bestuur aangewezen vervanger(s).
_______________
HOOFDSTUK 9. Vergaderingen van het OMNI-bestuur
______________________________________________
Artikel 16.
1. Vergaderingen van het OMNI-bestuur worden gehouden zo vaak de _____
voorzitter, dan wel twee andere bestuursleden, dat gewenst acht(en). ____
2. De vergaderingen van het OMNI-bestuur worden geleid door de voorzitter,
dan wel bij diens ontstentenis door de vicevoorzitter. De secretaris, dan wel
bij diens ontstentenis de daartoe door het OMNI-bestuur aangewezen ___
vervanger, schrijft de vergaderingen van het OMNI-bestuur uit met _____
inachtneming van een termijn van tenminste twee dagen, terwijl hij ook de
notulen houdt, die de goedkeuring van het OMNI-bestuur behoeven en ___
worden ondertekend door de voorzitter en de secretaris. _____________
Het in de vorige volzin inzake het uitschrijven en de oproeptermijn _____
bepaalde is niet van kracht, indien in een vergadering alle bestuursleden __
__________________________________________
aanwezig zijn.
3. Het stemrecht tijdens vergaderingen van het OMNI-bestuur komt toe aan _
de drie leden van het dagelijks bestuur en één vertegenwoordigend lid van
elke sectie. ____________________________________________
4. Om geldig te zijn behoeft een besluit van het OMNI-bestuur tenminste een
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, _
waarin tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Blanco
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stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. __
5. Het OMNI-bestuur kan ook buiten de vergadering geldige besluiten nemen,
mits alle bestuursleden instemmen met het betreffende voorstel. Van een _
aldus genomen besluit wordt aantekening gemaakt in de notulen van de __
eerstvolgende vergadering. _________________________________
HOOFDSTUK 10. Einde van het lidmaatschap van het OMNI-bestuur ______
Artikel 17. ______________________________________________
1. Het lidmaatschap van het OMNI-bestuur eindigt: _________________
a. door periodiek aftreden, als nader geregeld in lid 2 van dit artikel; ___
b. door bedanken; ______________________________________
c. door beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging; _________
___________
d. door ontslag, als nader geregeld in lid 3 van dit artikel;
____________________
e. door wettelijke handelingsonbevoegdheid.
2. Ieder jaar treden tenminste twee bestuursleden af overeenkomstig een door
het OMNI-bestuur op te stellen rooster, met dien verstande dat voorzitter _
en secretaris, noch eerste en tweede functionaris in een functie, ________
tegelijkertijd aftredend zijn. Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn
terstond herbenoembaar. Een bestuurslid dat in een tussentijds ontstane _
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn _____
voorganger. ___________________________________________
3. Een bestuurslid kan door het OMNI-bestuur worden geschorst. Voor een _
besluit tot ontslag is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van
de geldig uitgebrachte stemmen in een algemene ledenvergadering die door
tenminste vijfentwintig leden wordt bijgewoond. Een schorsing die niet __
__
binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt
_____________________________
door het verloop van die termijn.
HOOFDSTUK 11. Algemene ledenvergaderingen_____________________
Artikel 18. ______________________________________________
1. Tenminste één maal per jaar binnen zes maanden na afloop van het _____
verenigingsjaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden (in deze _
statuten ook genoemd: de jaarvergadering). _____________________
2. Het OMNI-bestuur is voorts verplicht tot het bijeenroepen van een ______
algemene ledenvergadering tegen een datum, ten uiterste vier weken na __
aan het OMNI-bestuur gedaan schriftelijk verzoek van vijftien of meer ___
leden of van een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van
tenminste één/tiende gedeelte van de stemmen. Indien aan zodanig _____
verzoek niet binnen veertien dagen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers
_
zelf een algemene ledenvergadering bijeenroepen, met inachtneming van
hetgeen de statuten overigens bepalen over het bijeenroepen van algemene
ledenvergaderingen. _____________________________________
3. Alle oproepingen tot een algemene ledenvergadering geschieden, met ____
behoud van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, door het OMNI-bestuur, _
schriftelijk en met inachtneming van een termijn van tenminste tien dagen.
De oproep omvat mede de agenda. ____________________________
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4. Algemene ledenvergaderingen worden uitgeschreven door afzonderlijke __
oproeping aan alle stemgerechtigde leden of door aankondiging per post, _
per e-mail of andere geëigende media, tenzij een lid schriftelijk heeft ____
gemeld dit niet te willen uit hoofde van de Wet bescherming __________
persoonsgegevens (Wbp) respectievelijk de Algemene Verordening______
Gegevensbescherming (AVG) of andere wettelijke regelingen. _________
HOOFDSTUK 12. Toegang tot, stemrecht, besluitvorming in de algemene ___
ledenvergadering.
Artikel 19. ______________________________________________
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle stemgerechtigde __
leden en voorts allen die daartoe door de algemene ledenvergadering ____
____
worden toegelaten, onverminderd het in lid 4 van artikel 11 bepaalde.
2. Uitsluitend niet geschorste, meerderjarige leden zijn stemgerechtigd. Ieder
stemgerechtigd lid heeft ter vergadering één stem. Stemmen bij volmacht is
uitgesloten. ___________________________________________
3. Om geldig te zijn behoeft een besluit van de algemene ledenvergadering __
tenminste de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zulks _
onverminderd het elders in deze statuten over besluitvorming bepaalde. __
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. ____
4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk met ongetekende briefjes en
stemming over zaken met handopsteken, doch een besluit kan, tenzij vijf _
stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten, bij acclamatie worden ___
genomen. _____________________________________________
5. Geldig genomen besluiten worden in de notulen vastgelegd, welke door de
__
voorzitter en de secretaris van het OMNI-bestuur worden ondertekend.
________________________________
HOOFDSTUK 13. Geldmiddelen.
Artikel 20. ______________________________________________
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit jaarlijkse bijdragen _
en inschrijfgelden als voormeld, baropbrengsten, boeten, erfstellingen, ______
schenkingen, legaten, subsidies, opbrengsten van vermogen en andere baten. _
HOOFDSTUK 14. Verenigingsjaar, jaarverslag, rekening en verantwoording.
Artikel 21. ______________________________________________
1. Het verenigingsjaar, dat tevens het boekjaar is, loopt van één juli van enig _
jaar tot en met dertig juni van het daarop volgende jaar. _____________
2. Het OMNI-bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de _______
vereniging zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde haar _
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. _________________
___
3. Het OMNI-bestuur brengt op de jaarvergadering het jaarverslag uit en
geeft, onder overlegging van een verlies- en winstrekening over het _____
afgelopen boekjaar en een balans per dertig juni van dat boekjaar (de ____
jaarstukken), rekening en verantwoording over het gevoerde beheer. De __
jaarstukken worden door alle leden van het OMNI-bestuur ondertekend. _
Na verloop van een termijn van zes maanden na afloop van het boekjaar __
kan ieder stemgerechtigd lid de jaarstukken in rechte van het OMNI- ____
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bestuur vorderen. _______________________________________
4. De algemene ledenvergadering benoemt telkenjare uit de stemgerechtigde
leden een commissie (in deze statuten genoemd: kascommissie) van _____
tenminste twee personen en een plaatsvervanger, die geen bestuurslid ___
mogen zijn. Deze commissie onderzoekt de jaarstukken en doet aan de ___
vergadering verslag van haar bevindingen. ______________________
5. Het OMNI-bestuur en de sectiebesturen zijn verplicht aan de kascommissie
alle gevraagde inlichtingen te verschaffen en desgewenst de kas en de ____
waarden van de vereniging te tonen en inzage in de boeken en de _______
bescheiden te geven. Indien de kascommissie dat wenst, kan zij zich op ___
kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. __________
_______
6. De last van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van_
een andere kascommissie. _________________________________
7. Goedkeuring van de jaarstukken door de algemene ledenvergadering strekt
het OMNI-bestuur tot decharge. _____________________________
8. De bescheiden, als bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, moeten ____
gedurende tenminste zeven jaren worden bewaard. ________________
HOOFDSTUK 15. Straffen door het OMNI-bestuur. ___________________
Artikel 22. ______________________________________________
1. Het OMNI-bestuur kan aan elk lid een of meer van de volgende straffen __
opleggen, onverminderd het bepaalde in artikel 11: _________________
a. Schorsing wegens het niet voldoen aan enige verplichting, dan wel het _
overtreden van enig voorschrift. Gedurende de schorsing vervallen de _
____
rechten van het betreffende lid jegens de vereniging, doch niet de
_____
verplichtingen. Een schorsing, die niet binnen vier weken wordt
gevolgd door opzegging of ontzetting, houdt van rechtswege op te ____
bestaan. ___________________________________________
b. Opleggen van een geldboete tot een bedrag, gelijk aan ten hoogste de _
door betrokkene verschuldigde jaarlijkse bijdrage. ______________
c. Berisping. __________________________________________
2. Een besluit tot schorsing, tot opleggen van een boete en tot berisping wordt
aan betrokken lid bericht door een lid van het dagelijks bestuur met opgave
van redenen. __________________________________________
3. Het betrokken lid heeft de mogelijkheid tot verweer bij het OMNI-bestuur_
binnen acht dagen na kennisgeving van de straf. __________________
4. Van het besluit op het verweer wordt het betrokken lid ten spoedigste ____
schriftelijk op de hoogte gebracht door de secretaris van het OMNI-bestuur.
HOOFDSTUK 16. Commissies. _________________________________
Artikel 23. ______________________________________________
1. Het OMNI-bestuur en de algemene ledenvergadering kunnen besluiten tot
instelling van commissies ter behartiging van bepaalde, nader te _______
formuleren taken. _______________________________________
2. Onverminderd het in artikel 21 inzake de kascommissie bepaalde, worden _
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taken en werkwijze van de commissies in het huishoudelijk reglement ___
nader geregeld. _________________________________________
HOOFDSTUK 17. Reglementen. ________________________________
Artikel 24. ______________________________________________
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement en _____
eventuele verdere reglementen vast ter nadere regeling van zaken, die in de
wet en de statuten niet zijn geregeld, en waarvan nadere regeling door de _
algemene ledenvergadering nodig wordt geacht. __________________
2. De inhoud van het huishoudelijk reglement en eventuele andere _______
reglementen mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten. _________
HOOFDSTUK 18. Statutenwijziging. _____________________________
Artikel 25. ______________________________________________
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht __
dan door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is _____
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal ___
worden voorgesteld. _____________________________________
2. Zij, die de oproeping tot de betreffende algemene ledenvergadering hebben
gedaan, moeten tenminste acht dagen vóór de vergadering een afschrift van
dit voorstel aan alle stemgerechtigde leden hebben toegezonden. De _____
secretaris van het OMNI-bestuur is in dat geval verplicht de namen en ___
adressen van de leden ter beschikking te stellen. __________________
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft om geldig te zijn tenminste een __
meerderheid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in
een algemene ledenvergadering, waarin tenminste de helft van het aantal _
___
stemgerechtigde leden aanwezig is. Is het in de vorige volzin bedoelde
quotum niet aanwezig, dan kan direct na afloop van de eerste algemene __
ledenvergadering een tweede algemene ledenvergadering worden ______
gehouden, waarin hetzelfde voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt.
Ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, doch met een ____
meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen, kan een besluit worden genomen. _____________________
4. Elke statutenwijziging dient notarieel te worden vastgelegd. __________
HOOFDSTUK 19. Ontbinding __________________________________
Artikel 26. ______________________________________________
1. Tot ontbinding van de vereniging kan uitsluitend worden besloten door de
algemene ledenvergadering. ________________________________
2. Het bepaalde in artikel 25 is zoveel mogelijk van overeenkomstige ______
___
toepassing, met dien verstande, dat een besluit tot ontbinding niet kan
worden genomen, zolang tenminste vijftien leden, aanwezig ter algemene _
ledenvergadering waarin over het voorstel tot ontbinding een besluit kan _
worden genomen, het voortbestaan van de vereniging wensen. _________
3. Een besluit tot ontbinding dient mede te omvatten: ________________
a. de aanwijzing van een commissie van tenminste drie vereffenaars; ___
b. aanwijzing van de middelen ter delging van een eventueel na _______
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vereffening overblijvend nadelig saldo; ______________________
c. de bestemming van een eventueel na vereffening overblijvend voordelig
saldo, zoals geregeld in het volgende lid. _____________________
4. Een eventueel na vereffening overblijvend voordelig saldo zal niet vervallen
aan diegenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren, doch __
aan een instelling welke zich ten doel stelt het maatschappelijk leven in ___
Austerlitz te bevorderen. __________________________________
HOOFDSTUK 20. Slotbepaling _________________________________
Artikel 27. ______________________________________________
In alle gevallen, waarin de statuten, het huishoudelijk reglement en de ______
eventuele andere reglementen niet voorzien, beslist het OMNI-bestuur, onder _
___
gehoudenheid om de betreffende beslissing op de eerstvolgende algemene
__________________
ledenvergadering ter kennis te brengen van de leden.
WAARVAN AKTE is verleden te Zeist op de datum in het hoofd van deze akte _
vermeld. ________________________________________________
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. _________________________
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. ______________
De comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen __
prijs te stellen, tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en _
met de inhoud daarvan in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt
voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ________
Volgt ondertekening.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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