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OPRICHTING VERENIGING

Heden, vijfentwintig juni tweeduizend achttien, verschenen voor mij, Mr. Johannes -
Leonardus Schroyen, notaris in de gemeente Roerdalen, kantoorhouãende te Sint----
Odilienberg: -----------
1. A. de heer Bob Guillaume François Tulfer, geboren te Roermond op negen------

december negentienhonderd achtenzeventig, wonende te 6077 Gp siñt-------
odiliënberg, gemeente Roerdalen, Bunderstraat 4, ongehuwd en niet---
geregistreerd als partner in de zin van de wet op het géregistreerd-----
partnerschap of al s zodanig geregistreerd geweest (paspoort : NMBP3 D4J0) ;
en

B. de heer Joannes Anton Maria Slangen, geboren te Ambt Montfort op ------.--
tweeëntwintig november negentienhonderd vij fennegentig, wonen Aè te AOn
NN Sint odilienberg, gemeente Roerdalen, 't sittert 3, ongehuwd en niet----
geregistreerd als partner in de zin van de wet op het geregistreerd------:-------
partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest þaspoort: NwHlLSLHO,

_ 
geldi g tot derti g maart tweeduizend zevenentwinti g¡, ------

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectièvehjk voorzitter en--------
penningmeester van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd: --
R.K. Voetbalvereniging St.Odiliënberg, statutair gevestigd ie Sint Ódiliënberg,
gemeente Roerdalen, adres: Schepersheuvel2a,60Tl HH Sint odiliënb€rg, ------
postadres: Burgemeester Custersstraat 5, 6041MS Roermond, ingeschreriá in -het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummei4g175479, en
als zodanig genoemde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende; -------:-----
R.K. voetbalvereniging st.odilienberg hierna te noemen: "de verdwijnende----
vereniging l"; --------- :------------

__ Voetbalvereniging Vesta hierna te noernen: "de verdwijnende vereniging 2".---
Wordende de verdwijnende vereniging 1 en de verdwijnende vereniging 2-sarien----

2- A. de heer Eric Petrus Arnoldus de Krijger, geboren te Roermond op -------------
tweeëntwintig december negentienhonderd zesenzestig, wonendé rc 607 4 Ep
Melick, gemeente Roerdalen, Armstrongerf 2, gehu-a 1ri¡bewijs: -----------
4539024 I 72, geldig tot tien juni tweedu izend drieëntwintig) ; en

B. de heer Christiaan Johannes Maria Smeets, geboren te Vloãrop op twaalf ----
februari negentienhonderd achtenvij ftig, wonend e.te 607 4 gA Nrlètict
gemeente Roerdalen, Kerkstraat,5, gehuwd (paspoort: NXHJCH0 29, geldig -
tot tien februari tweeduizend vij fentwintig), ------

te dezen handelende in hun hoedanigheid vanrespectievelijk voorzitter en--------
secretaris van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd:
Voetbalvereniging Vesta, statutair gevestigd te Melicli, gerneørte Roerdalen,---
adres: Apollolaan 2a,6074 EH Melick, postadres: Kerkstraat 5,6074 BA---------
Melick, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ------
onder nummer 40 I 7 6022, en al s zo danig geno emde vereni ging ----------- _ _

vertegenwoordigende,
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ook genoemd: "verdwijnende verenigingen". --------
De comparanten sub 1.4. en l.B. en de comparanten sub 2.A. en2.B., als---
vertegenwoordigers van de verdwijnende verenigingen, verklaren:--------------- dat de besturen van R.K. voetbalvereniging st.õ¿iiienuerg en

Vo.9tlalvereniging Vesta een voorstel tot fusie hebben gemaakt als bedoeld in--
artikel 2:312 Burgerlijk Wetboek met toelichting, als bedoeld in artikel 2:313--
Burgerlijk wetboek, welke aandeze akte is vasigehecht (annex A);---------- dat het fusievoorstel met de daarbij behorende stokk"r, op zeven maart
tweeduizend achttien overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:3l4van het-------
Burgerlijk Wetboek zijn neergelegd bij het handelsregister van de Kamer van----
koophandel en bij de betreffende clubhuizen van de vãdw¡nende verenigingen-
en dat van de tervisielegging bij de voomoemde Kamer blijit uit de i"riïi-------
Kamer van Koophandel, welke aandeze akte zijnvastgehe"cht (annex Bii_________- dat van deze tervis,ielegging aankondiging is geãuatr in-oe Volkskrant íár, n"g"r,
maart tweeduizend achttien, conform het bepaalde in artikel 2:3l4lid 3 van hét -
Burgerlijk Wetboek;
dal bij de Rechtbank te Roermond binnen de periode als bedoeld in artikel 2:316
!i!.1vay het Burgerlijk Wetboek geen verzetioor de schuldeisers is g"Juun,--- -
blijkende daawan uit een akte vannoÍt-vetzet, welke aan d,ezeakte is:----------__-
vastgehecht (annex C) ;---------
dat door de algemene ledenve.rgu{*i1g van de verdwijnende vereniging 1, -------
gehouden op elf april tweeduizend achltien werd besloten over te gaantot de ---
voorgenomen fusie, blijkende hiervan uit de notulen van dezeu.rgad".ing,_______
welke aan deze akte zijnvastgehecht (annex D), waarbij de compãranteniub -___
1.4. en 1.8- werden gemachtigd deze aktete tekenen en daardoór de fusie tot----
stand te brengen;

- dat door de algemene ledenvergadering van de verdwijnende vereniging 2,_-_____
gehouden op elf april tweeduizend achttien werd besloten over te gaan ãot de ----
voorgenomen fusie, blijkende hiervan uit de notulen van dezeverladerin g,-------
welke aan deze akte zljnvastgehecht (annex E), waarbij de compãant"n í"u-----
2.A- en 2.B. werden gemachtigd deze aktete tekenen en daardoôr de fusie tot----
stand te brengen;

- dat de genoemde verdwijnende verenigingen met elkaar een juridische fusie -----
aaîgaan, overeenkomstig de bepalingen van titel 7 vangoek 2 van het____

dat geen van de fuserende rechtspersonen is ontbonden, in staat van faillissement
verkeert dan wel aan hen surséance van betaling is verleend. ----------

Vervolgens verklaarden de comparanten, handelend als gerneld, ter uitvoering van __

voormelde besluiten

Burgerlijk Wetboek, in verband waarmee zljbíj d.eze gezarnenlijk oprichten een
nieuwe vereniging met volledige rechtsb"rro"gdheid gãnaamd: Ë.C. Roerdalen,--
hierna ook te ng:mel: "verkrijgende vereniùrg", die het gehele,r..-o!"r, uul
de beide verdwijnende verenigingen onder algernene titel zílverkrijgen J" ¿" ---
verdwijnende verenigingen zullen ophouden ie bestaan;- dat de statuten va1{e verkrijgende vereniging worden vastgesteld als volgt: -----

ARTIKEL I - NAAM, ZF.TEL EN REcHTsnnvonconnm-----------:--------
1. De vereniging is genaamd F.C. Roerdalen, hierna te noemen: "de vereníging!,. --
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zij heeft haar zetel in de gerneente Roerdalen2. De veremglng bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging IS ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij deKamer van Koophandel.
ARTIKEL 2 - DUUR
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni.--3. De vererugrng rs ontstaan ten gevolge van fusie tussen R.K. Voetbalvererugmg

St. Odiliënberg, opgericht op dertig juni negentienhonderd zesenveertig enVoetbalvereniging Vesta, opgericht op twaalf mei negentienhonderd
achtentwintig.

ARTIKEL 3 . DOEL
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de -------voetbalsport in al ztJn verschijningsvonnen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB);b. deel te nemen aan door de KNVB georganiseerde of goedgekeurde

wedstrijden en evenementen;
c. zelf evenementen op het gebied van de voet te organiseren; -----:-----d. de benodigde

balsport
accommodatie tot stand te brengen3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.

ARTIKEL 4 LIDMAATSCHAP
1. a. Leden zijn dienatuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn________

toegelaten.

2

J.

4.

5.

AR
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behoeve van een lid nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding-
vorderen, tenzlj het lid het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de fNVg -
schriftelijk mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen

2. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen jegens---
derden aaîgaan, uitsluitend voor zover de desb etreffende al gemene ----------------
ledenvergadering het bestuur daartoe vertegenwoordigingsbevoegd heeft ---------
verklaard.

3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden I en2 van dit artikel bedoelde -
rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging

4. De in de leden 1,2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden----------
uitgeoefend door het bestuur

5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene-
vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen. -----

6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gèãragen --
naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

7. De leden zijn gehouden: --------
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het--

bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan van de

b. de statuten en reglementen van de KNVB, de besluiten van een orgaan van--
de KNVB, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te -
leven;

c. de belangen van de vereniging enlof de KNVB en/ofhaar organen enlof van
de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden

ARTIKEL 6 . STRAFFEN-----
1. a. In het algemeen zal strafuaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is

met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten van ---------
organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging-------
worden geschaad.

b. Tevens zal sûafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de --
wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten---
van organen van de KNVB of waardoor de belangen van de KNVB, dan wel
van de voetbalsport in het algemeen worden geschaad.

2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heeft vastgesteld, geschiedt
de behandeling van overtredingen met inachtneming van het bepaalde in het-----
Tuchtreglernent en geschiedt de beoordeling en bestraffing van overtredingen --
door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn aangewezen. Geschiedt-
de behandeling door een tuchtcommissie en door een commissie van beroep dan
zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen.

3. Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB om overtredingen, als bedoeld in lid
I onderb te bestraffen, is het bestuurbevoegd om overtredingen te bestraffen,---
tenzq het Tuchtreglement een ander orgaan aanwijst.

4. a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid 1, kunnen de volgende--------
straffen worden opgelegd:
1. berisping;
2. schorsing;

21701888 / KS



blad-5-

3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
4. uitsluiting van deelnøning aan wedstrijden, hetzij voor een bepaalde

duur, hetzij voor een in de strafbepaald aantal wedstrijden;
5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde functies --

voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;
6. geldboete.

1. Het lidmaatschap eindigt:

b. van het 
_opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling ----

gedaan- In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aãr het
lid worden medegedeeld. --------

5. Een_ schorsing kan ten hoogste voor de duur van één jaar worden opgelegd. ------
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunneir de aan het hbãaaîschap -verbonden recñten niet worden uitgcãcfcnd, met uitzondering van t 

"t 
r..nf orn--

in beroep te gaan.
6. a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een

lid in ¡trijd pet de statuten, reglementen of besluiten ian ¿e vereniging
handelt, o f de vereni ging op onredelijke wijze benadeelt. ------------:---:-------

b. Nadat het bestuurtot,ontzetting heeftbesloien, wordt het lid zo spoedig -:---
mogelijk door middel van een aangetekende brief met bericht van ontv:angst-
met opgave van redenen van het besluit in kennis gesteld.

7. Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtreãingen en tot ten hoogste--
die-bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchäeglement daai een-----
ander orgaan toe heeft aangewezen, zijnvastgðsteld en in hãt clubblad en/of op -
de website van de vereniging zijn gepubliceerd.---

8. a. Indien in een Tuchtreglernent alJbedoeld in lid,2 vandit artikel geen ander--
orgaan wordt aan$ewezen, kan een lid van een op grond van lid ã uun dit ----
artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvañgst van kennisgeving-----
daawan, in beroep gaanbij de algemene vergaderin!,tenzlj in hetl----
Tuchtreglement een andere termijn is vermeld

b. Gedurende 
{_"_b:tg:qt!e_rmijn en hangende het beroep is het lid geschorst. ---

ARTIKEL 7 . EINDE LIDMAATSCHAÞ

a. door de dood van hetlid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; --------b. door opzegging door het lid; -------------
c. door opzegging door de vereniging; --------
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6;2. a". opzegging door de vereniging gesõhiedt door hettestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaat¡chap geschiedt door het bestuur , tenzij in een ------

Tuchtreglement anders is bepaald.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:-

a. in de gevallen in de statuten genoemdj:------------
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de statuten

aan het lidmaatschap stellen;
c. I/?nneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het --___lidmaatschap te laten voortduren

4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit ______

artikel bepaalde.
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verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten nauwkeuri gzijn---
omschreven, wljzigsng van geldelijke rechten en verplichtingen
hieronder begrepen;

3. binnen een maand nadat hern een besluit is medegedeeld tot omzetting---
van dc vcreniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. ------

a. opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b bepaaiãe,--
slechts geschieden tegen het einde van het boeþaar en met inachtneming van

b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:---
l. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmáatschap te laten

voortduren; ---------2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of-
verplichting en zljn v er zw aard, hem is bekend geworden o f medegedeeld,
in welk geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Dãze------
bevoegdheid tot opzegglng komt het lid niet toe wanneer rãchten en ------

5

een opzeggrngstermijn van vier weken. op deze termijn is de Algemene -----
Termijnenwet niet van toepassing. -------

b- In afwijking van het onder a bepaalde kan het lidmaatschap met
onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd in lid 3,-
lid 4 onder b en lid 6 van dit artikel. --::------

in strijd met het onder a bepaalde doet het lidmaatschap ------
vroegst toegelatan tijdstip, volgende op de datum waartegen-

6. Indien een lid door de KNVB uit het lidmaatschap is ontzet of op andere wijze is
beëindigd, is het bestuur, na het onherroepelijk worden van deze ontzettingôf--
beëindiging, verplicht het lidmaatschap van het desbetreffende lid met ----l-------

c. Een opzegging
eindigen op het
was opgezegd

onmiddellijke ingang op te zeggen.-----------

1. De vereniging kent naast leden donateurs

7. Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd, --
geacht nog lid te zljntot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend õp dãt ---
waarin werd opgezegd, zolanghet lid niet heeft voldaan aan zijngãtaeu¡t<e-------
verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige-andere --:----------
aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de----
tenuitvoerlegglng van een opgelegde straf daarin begrepen. Gedurende deze -----
periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met uitzondering van het recht
om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

ARTIKEL 8 . DONATEURS-..

Donateurs zljn die natuurlijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn-----
toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het
bestuur vastgestelde bijdrage te storten.-

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in of
krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen t¡ae weaerzijds door
opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het ------
lopende boeþaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
ARTIKEL 9 . BESTUUR
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a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de ---
algetnene vergadering uit de leden in functie wordénbenoemd. Het aantal ---
bestuursleden wordt vastgesteld door de algernene vergadering-----------------

b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een võorzitter, seãretaris en --------------
penningmeester. ------

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie
leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende
voordracht.

3.

4

a. doorhet eindigen van het lidmaatschap;
b. doorbedanken.

ARTIKEL 10 . BESTUURSBEVOEGDHEID .--------

5- Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke ----:-vervulling van de hetn opgedragen taak------ ________j:______
6- De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij---

daartoe termen aanwezigacht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid-------
vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing-
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, .itraifr
door het verloop van die termijn.----

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

1. Behoudens beperkingen volgens de
besturen van de vereniging

statuten is het bestuur belast met het----------

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur---------
bevoegd. Het is gchter verplicht zo spoedig -og€ti3L."n uig"*"ne vergadering-
te beleggen waarin de voorziening in de open plaati(en) uan de orde koät.3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een aageti¡ks bestuur te benoemen en de-
taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuurïast te stellen

4- Het bestuur is bevoegd onder zijnverantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benáemd.5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergaãeriflg, _-____
bevoegd te besluiten tot het aangaanvan ovéreenko*sl"n tot verkãjging,L,------_
verweemding of bezwllng van registergoederen en tot het aangaan;"""-------___
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdel[k------------------
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot --_____-____
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.--

ARTIKEL 11 . VERTEGENWOORDIGING-----.--
l. Het bestuur vertegen

voortvloeit. ---
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De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de ---
voorzitter tezarnen met de secretaris of tezamen metãe pørningmeester, dan
wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezamen met eén ander-------
bestuurslid

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke volmacht te verlenen,---
op grond waaryan deze bevoegdz4nde vereniging in de in de volmacht ----omschreven gevallen te vertegenwoordi gen. -------:-----

3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
bestuurslede¡ toekomt, is onbeperkt en-onvoorwaardelijk, voorzover uit de--
wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten ofïoorgeschreven ------
beperking van of voorwaarde voor de bevoegãheid tot vertegenwoordiging--
kan slechts door de vereniging worden ingeroepen

b. De uitsluiting beperkingen en voorwaarden g"id"n mede voor de----
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de verenigingteruakevan de in ----
artikel l0 lid 5 bedoelde handelingen

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet -
uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot hetãang aanvar1
de desbetreffende rechtshandeling is besloten. --

5. De vereniging wordtop de vergaderingen van de KNVB vertegenwoordigd door
een daartoe door het_b_estuur aangewezen bestuurslid, dat overðenkomstifde-----
reglementen van.de KNVP bevoegd is op die vergadering namens de ver-eniging
en de leden aan de sternming deel te nemen.
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2. a.

ARTIKEL 12 . REKENING EN VERANTWOORDING

b- De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; --
ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder----

1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de --
vennogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en----
verplichtingen kunnen worden gekend.

2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na ------
afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de ----
algemene vergadering - een jaarverslag uit õvei de gang uun rukel in de ----vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balãns en de staat van----
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algernene ----------
vergadering over.

opgave van redenen melding gonaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid
van de gezamenlijke bestuursleden in rechte vorãeren dat zij d"te --------
verplichtingen nakomen. ---------

3. a. De algernene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee----
leden en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur.

b. De leden worden benoemd voor
slechts driernaal herbenoembaar

de duur van een jaar. Zlj zijn aansluitend----

c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en ----
brenÉr aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. --------4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onlerzoek alle---
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door haar gewaagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de---
waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging te -
geven.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voõr alle------------
handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden I en2 van dit ----
artikel zeven jaar lang te bewaren.

ARTIKEL 13 - GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan ui

a. contributies van de leden;-----
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;-------:---
c. subsidies, giften en andere inkomsten.

2. De leden zçn jaarlljks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de -
algemene vergadering van tijd tot tljd zal worden vastgesteld . Zrj lonnen daartoe
in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen.

3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is wijgesteld van het betalen --
van contributie. -------

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin --
de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd

ARTIKEL 14 . BESLUITEN VAN ORGANEN VAN DE VERENIGING .-----
L Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering, alsmede

die commissies en personen die krachtens de statuten door de algerneãe-----------
vergaderingzijn belast met een nader omschreven taak en aan wie daarbij door--
de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend.

2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de
vootzitfer omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelftle geldt
voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ---------

b. V/ordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de juistheid --
daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgèlegd en----
vindt een nieuwe sternming plaats, indien de meerderheid van de vergadering
of, indien de oorspronkelijke stemming niet hooftlelijk of schriftelijk----------
geschiedde, een sterngerechtigde aanwezige dit verlangt. Door dezó nieuwe -

_ stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----
3. van het verhandelde in een vergadering worden notúlen gemaákq die op de------

eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeuid
4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, is---

nietig, tenzlj uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist---------
rechtskracht

b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van een---
door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling of ------
mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft genómen, dan
kan het door die ander worden bekrachtigd. Is voor de ontbrekende -----------
handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit vereiste ook voor de -------------
bekrachtiging.
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c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, die -
aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen of door
de wederpartij tot wie het was gericht.

5. a. Een besluit van een orgaan rs, onverminderd het elders in de wet omtrent de-
mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar: ---------1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand

komen van het besluit regelen
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in artikel 5 --

lid 6;
3. wegens strijd met een reglement. ________

b' Tot de onder a bedocldc bepãlingen behoren niet die welke de voorschriften-
bevatten, waarop in lid 4 onder 6 wordt gedoeld.

6' De bevoegdheid om vernietiging van een beiluit te vorderen, vervalt een jaar na
het einde van de dag, waarophetzii aan het besluit voldoende bekendheid is ---gegeven' hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genoÀ"" ãt-----
daaw an is verwittigd. ----------

7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan --
door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.
Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit.
Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als opnieuw
genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit het
tegendeel voortvloeit. --

ARTIKEL 15 - ALGEMENE VERGADERINGEN
1. Aan de algemene vergadering komen in de vererugmg alle bevoegdheden toe, ---

die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn-
opgedragen.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene---
vergadering gehouden (de jaarvergadering)

a
J

Buitengewone al gemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het----
bestuur dit gewenst acht. -----------
pe {seme¡re vergaderingen.worden bijeengeroepen door het bestuur, met--------
inachtneming van een termijn van ten Tinrt" rr"étti"r, dagen. De bijeónroeping-_
geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden,ãn ift.ti¡t ;________:___:__
kennisgeving enlof via een langs elektronische weg toêgezondel b".i"ht, met----
gelijktijdige vermelding van de agenda.
a. voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig----

aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte ian de
stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenrãepen "* ""nflq9m9ne vergadering op een termijn .'ruttìi"t langer dan vier weken na ------
indiening van het verzoek.-----------------

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven____
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenro"pi"s orr"iguuridoo, opioãping -___
overeenkomstig hetbepaalde in het vorig" ii¿ ãf ¿ooihet plaatsen rr* 

"ãn---advertentie in ten ï1" één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, ---
veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan andéren dan-------: -:-----

4
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bestuursleden belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen-__
van de notulen.

5. Deagendavandej aarvergadering bevat onder meer:
Vaststelling van de notulen van de vorige al gernene vergadering;
Jaarverslag van het bestuur;
Financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
Verslag van de kascommissie;
Goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de daarbij_
behorende toelichting; -:--------
Vaststelling van de contributies; -------
Vaststelling van de begroting; ----------
Benoeming bestuursleden; ----------
Benoeming commissieleden; :----
Rondwaag.

HET LEIDEN EN NOTULEREN
GEN------

VAN ALGEMENE --.-------

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of
door zijn plaatsvervanger . Zljn de voorzitter en zijn plaatsvøvanger verhinderd,
dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op.-
V/ordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de ---
vergadering daarin.

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid-
notulen gunaakt. De notulen worden in het clubblad enlof op de website van de-
vereruglng gepubliceerd ofop een andere wijze ter kennis van de leden gebracht
en dienen door de eerstvolgende algernene vergadering te worden vastgesteld.ARTIKEL 17 TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE

VERGADERING

a.

b.
tJ.

d.
e.

f.
oÞ.
h.
i.
j.

ARTIKEL 16 .
VERGADERIN

I a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.__________
b. I,eden, die geschorst zijn,hebbãn geen sterirecht eî geen toegang tot de ____

algemene vergadering. ----------------------
c. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het

recht op toegang tot de algonene vergadering om daarin voor zrJn-------------
verdediging het woord te
6 en7 vandeze statuten,

bepaalde in artikel-

wordt behandeld.
opgelegde straf ----

2.
J. lid is bevoegdzijnstem te doen door een schriftelijk

Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem. ------
Ieder uitbrengen
gemachtigd ander lid van achttien (1 jaar en ouder. De gemachtigde kan8)
echter, naast zun ergen stem, in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem
uitbrengen.

voeren, als overeenkomstig het
diens beroep tegen een aan hem

4 Het stemrecht over besluiten, yaarbrj de vereniging aan bepaalde personen,______
anders dan in hun hoedanigheid van iid, rechten-toãkent ofierplichtingen ------__
kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en bloedverwanten -
in de rechte lijn ontzegd. ----------
Eerr éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn d,ezeniet in een vergadering--
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuür g"no*"rr, dezelfcle Ëractrt ¿"s-

5
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een besluit van de algemene vergadering. ---------
I stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk
7. Over alle voorstellen zaken betreffende wõrdt, voòr rover de statuteä niet anders

bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van
de stemmen wordt het voorstel geacht te zijnverworpen

8- Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de------
uitgebrachte sternmen op zichheeft verenigd. Indien niemand die meerderheid -heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die--
het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmðn hebben verkregen en is tr¡-------
benoønd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de riitgebrachtË-----
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die twccdc stemming ãe stenu¡en----
staken, beslist het lot.

9. a- Ongeldige stemmen zijn sternmen die:
- blanco uitgebracht zijn;------
- op enigerlei wijze ondertekend zljn;---

iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde *------

meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.
ARTIKEL 18 STATUTENWIJZIGING

uitgebrachte sternmen, in een vergadering waarin ten minste een derde van de ---
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen een derde van de leden
aanwezig ofvertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken op een andere datum
daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het ----
voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aaîde orde is geweest, ongeacht het
aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen,
mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte--------
stemmen.

5. a. Een statutenwtjziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële -
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt rnededeling gedaan in het clubblad

1- De statuten kunnen slechts worden gewljzigd door een besluit van de algemene -
vergadering, waartoe werd opgeroepen melde mededeling dat ald,aar wi]ziging-
van de statuten zal.wordenvoorgesteld. De termijn voor oproeping tot eån

^ z2dayige vergadering moet ten minste veertien dágen bediagen. --:----------2. zij, die de oproeping tot de algønene vergaderingler behanãehng van een -------
voorstel tot statutenwij{grng hebben gedaan, moêten ten minste iijf dagen vóór
de vergadering een aßchrift van dat võorstel, waarin de voorged.ug"r, ríi3riging
woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voõr de leden t"r ------
inzage leggen to_t na afloop van de dag, wàarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt.van de voorgestelde wijziging ten minste ueã.ti"tt dagen vóór -
vergadering kennis gegeven aan alle leden dooimiddel van schriftelijkã

^ k-ennisg*i|g enlof via een langs elektronische weg toegezonden Uericfrt.3- Het bepaalde in de leden I en2 van dit artikel is niet rruã to"pu.ring, indien in de
algemene vergadering alle leden aanwezigof vertegenwoordigd ,lii 

"nhet 
------

besluit tot statutenw ijziglngmet alganene sternmen wordt uuñg"r,ó*".,4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derdeã van de-----------
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enlof op de website van de vereniging. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan--
tot doen verlijden van deze akte bevoegd. -------

b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek aßchrift van de wijziging en -
de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kam--er îun--
Koophandel neer te leggen.-

6. De vereniging behoeft voor
goedkeuring van de KNVB.

een wijziging van de statuten de voorafgaande
Hetzelfde geldt voor de wijziging van de naam van-

de vereniging.
ARTIKEL 19 . FUSIE ---------.
1. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel 18

lid 1,2 en 4 van overeenkomstige toepassing.
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden

medegedeeld, dat ter vergaderingzalworden voorgesteld een fusie aan te gaan--
met een of meer met name genoemde andere verenigingen. De termijn voor------
oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

ARTIKEL 20 ONTBINDING EN VEREFFENIN

uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden van
de leden aanw ezig of vertegenwoordi gd i s (quorum). --- ---------

c. Brj gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantarter alganene-------------
ledenvergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een---
volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te irouden-
algemene ledenvergadering. Het besluit moetwoiden genomen met een------
meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachtè sternmen.

2. Bij 9e oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden ------
medegedeeld, dat ter vergaderingzal worden voorgesteld ãe vereniging te--------
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering *oõt tä minste
veertien dagen bedragen.

algemene vergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal--

3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op---
als vereffenaars.

1. a- Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel --
18 lid I en lid 2 van overeenkomstige toepassing.

b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoè strekkend besluit van de ---

b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan -
zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met getijktijdige benoémin gvan -
één of meer vereffenaars. -----------

4. Bij een besluit tot onJbinding wordt de bestemming van een eventueel batig-----
saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarãers --
aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling die-
zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.

5. De slotafrekening þehoeft de goedkeuring van de Commissie Ondersteuning---:
Clubbesturen van de KNVB.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zovet dit tot vereffening
van haar vefinogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen----
van de statuten en reglementen voor zovet mogelijk vàn kracht. In stukkeñ en ---
aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aanhaar naam worden -----
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toegevoegd de woorden "in liquidatie"

3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die -van dc KNVB.

ARTIKEL 21 . REGLEMENTEN --.-------

7 - De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de
bewaarder(s) worden bewaard gedurende zevenjaren ãa afloop van de-----
vereffening

1- De algernene vergadering kan een Algemeen Reglement, Tuchtreglement of :---
andere reglementen vaststellen en wijzigen. ---------- ---

2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend---
recht bevat, noch met de statuten.---

SLOTBEPALING
voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:---

de comparant sub 1.4.;
. de comparant sub 2.8.;
. de comparant sub 2.4.
. de comparant sub 1.8., als bestuurslid;

I
2
3

4
5 de heer Gerardus Wilhelmus Hubertus Marie den Teuling, geboren te Kerkrade -

op achtentwintig maart negentienhonderd drieentachtig, wonende te 6041 ER----
Roermond, Brugstraat 2a, ongehuwd en niet geregistreèrd als partner in de zin---
van de wet op het geregistreerd partnerschap õrats zodaniggeregistreerd---------
geweest, als vice-vo orzitter;

6- de heer Joseph Joannes Maria Lowis, geboren te Roermond op zevenentwintig --
maart negentienhonderd tweeëntachtig, wonend e te 6077 eg Sint Odiliënberg,--
gemeente Roerdalen, Raadhuisplein 9, ongehuwd en niet geregistreerd als--------
partner in de zin van de 

_w9t 
op het geregistreerd partnerschapóf als zodanig-----

geregistreerd geweest, al s besfuurslid; -------
7. de heer Gustaaf Huþgttot Cruijsberg, geboren te Sint Odiliönberg op tien juli ----

negentienhonderd vijfe,nzeventig, wonende te 6077 GM sint ooiìicnberg;-------_
gemeente Ro erdal en, vrechtstr aat 4, gehuwd, als bestuurslid ; -------------- ------8. de heer Rogér Antonius Hendrikus Theodorus Smeets, geboren te Roermond op
vier november negentienhonderd achtentachtig, wonende te 6077 CD Sint--------
odiliënberg, gerneente Roerdalen, schaapsw 

"g 
zt, ongehuwd en niet

geregistreerd als partner in de zin van de wet op het geiegistreerd partnerschap --

- of als zodaniggeregistreerd geweest, als bestuurslid¡-:-----
9. de heer Sjoerd Peter Jos Verheijden, geboren te Sittard op achttien december ----

negentienhonderd zevenentachtig, wonende te 6041 DA Roermond, De---
Lombardije 70, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zinvan de wet -
-oP 

het geregistreerd partnerschap of als zodaniggeregistreerd geweest, als -------
bestuurslid; ------------

10. de heer Frank Henricus Helena Pluijmakers, geboren te Roermond op zes juli----
negentienhonderd negentig, wonende te 6041 MS Roermond, Burgemeestär -----
Custersstraat 5, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van de wet -
op het geregistreerd partnerschap of als zodaniggerègist eerd geweest, als -------
bestuurslid; ------------

I 1. de heer silas Hubertus Petrus Mark Hurkxkens, geboren te Roermond op ---------
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achttien februari negenti enhonderd
Statlonspark 63, ongehuwd en niet
op het geregistreerd partnerschap o
bestuurslid; ---:-----

negentig, wonende te 6042 AX Roermond, __
geregistreerd als partner in de zin ,run àLrv"t
r ats zodanrg geregistreerd geweest, als

Waarvan akte, in
dezer akte vermel
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mrnuut, is verleden te Sint Odiliënberg op de datum in het hoofd __

21701888 / KS



blad - 16 -

21701888 / KS


