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tOp achttien juni tweeduizend éénentwintig
ivan Hassel, notaris te Rheden: -._-- l

OPRICHTING VERENIGING

1

verschenen voor mij, mr. Johannes yorick _

devereniging; sportvereniging Loo, statutair gevestigd te Loo, kantoorhoudende _

:: 
t"""ï 

::: iï1ï'^?? l:f,," " 
g; 6 s 24 AE, i, gJ, 

"n "G; ;; ;; ; H an d e r s reg i s ter vande Kamer van Koophander onder nummer 40120108, nader,. "ï#ï11'::ï:t;ï3te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: ___-=_

l^ waaryan blijkt uit twee aangehechte volmachten.

i"?:.::Tp"r,"nten 
verklaarden eei verenfuing op te richten, waarvoor de volgendelstatuten gelden.



ISTATUTEN]DI

lArtik€l I
iï*r" "**t*ing 

draagt de naam: Handbal combinatie de Liemers, afgekort: HCL,

, hierrra te uoemen: 'de vereniging'' --:
I -.. , 1:- r^ -^-^^-+^T-\,,i\2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Duiven'

í. L t ---^ ^^13. De vereniging bezitvolledige rechtsbevoegdheid' 

- 

- 

-,-,;^',4. »" u"r"ni!irr! i, irg"."hre.Ien in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de 
-

Kamer van KooPhandel'
Doel
:Artikel2
lï*. n", aoel van de vereniging is het beoefenen en het bevorderen van de handbalsport

- --.-.1-::-^:--^ ^eat alc thrriqhqciq de 
-I in de meest uitgebreide-zi.r 

"n 
in alle verschijningsvo nen met als ttruisua-st1le^,

i ;;;;;il;"". Sport'ereniging Sportclub Groessen, nader te noemen 'Spcl' -
- -- -- --:-:-- r ^^ -^J^++ah^éffièh 

tc rr T n.l', Groessen' en Sportveieniging Loo, nader te noemen 's'v' Loo'
1^ ,-' --:*:^- L^^^2.+ -i-+ 1-,aÍ -alrpn rzqn rxrinqf\2, De vereniging beoogt niet het maken van winst'
Ijf)11111 -------iDuur
iArtikel3

lf . »*teniging is opgericht voor onbepaalde tijd'\;'. Í"r u""r.:r"ri"r.nJr.renigingsjaar', loopt van een juli toJ:n meldertig juni, 1.,:
, dien ,ersiande dat het eerstó boekjaar aanvangt bij de lprichting (en loopt tot en --i r- ^-^ t-^r:^^-.,^- À^ ^^.inhfinc\ - --------i met dertig juni van het jaar volgende op het jaar van de oprichting)'

rArtikel4

a

4.

t. De vereniging kent leden.

|; i"a"" ztií rti ai.zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door -

i het bestuur als lid zijn toegelaten-

i.rg"uut van niet-toeiating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering - ---
alsnog tot toelating besluiten.
Het li"clmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door

erfopvolging worden verkre gen.

a. Het Éestuur is bevoegd àan de door haar tot de vereniging toe te Iaten leden 
-specifieke lidmaatscf,aps-vereisten te stellen, overeenkornstig het huishoudelijk

ràglement en de voorschriften van de sportbond' -- --'---
b. HJt lidmaatschap van de sportbond is verplicht voor leden die de handbalsport -

beoefenen, daarànder begiepe* diegene die in de vereniging een al dan niet - --
betaalde functie bekleden met betrekking tot de handbalsport'

c. Het lidmaatschap van de sportbond is verplicht voor kaderleden en vrijwilligers

die uit hoofde van hun functie met betrekking tot de handbalsport lid van de 
-

sportbond dienen te ziln.
,5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen. adressen en geboortedata van --

i de leden zijn opgenomen; een en ander op een door de sportbond aan te $even --



i1 I{et lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het Iid;

: door opzegging door de vereniging; - ._. .

1 doo.r ontzetting uit het lidmaatr"t up ul. bedoeld in Iid 4 van dit artikel.2.

van een boekjaar- Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtnemimg van ---

Indien ;*;: - ._---
tor het :ïi: l":oln : door

Het lid iddel __ -__._
rndren redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te

a- rnrndten redelijkerwij
laten voortdurenl .--

I

I

I

b' bi*en één maand nadat een besr,it waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun,erplichtingenzijnverzwaard,,aan een lid bekend is geworden
of medegedeeld (tenzij het betreft een wijziging van de gelderfke rechten en,-
verplichtingen); - -------c. binnen één rnaand naclat een lid een beslurit ís meegedeeld tot omzettirng van de
vereniging in een andere rechtsvorm oftot fusie

Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van hetlopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:
- wanÍleer een lid na daafloe bij herharing schrifterijk te zijn aangemaand vier _ -

maanden na incassodaturn of factuurdatum niet vólledi g'uun ,iingeldelijke --,--verplichtingen jegens de vereniging over het lopende bàekjaarieËft,rolàaun; -.- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aàn de vereisten die op dat _
moment door de statuten voor het lidmaatschap wor-den gesteld.

De opzeggingstermijn is ten minste één maand
Indien een opzegging niet tijdig heefl plaatsgevonden, Ioopt het Iidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boèk3aar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot _.___
gevolg hebben, wanneeï redelíjkerwijs van de veréniling niet kan worden gevergd _
het lidmaatschap te laten vooÍd

5' Wanneer het Iidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse --*
bijdrage voor het geheel dool het lid verschuldigd,ienzij het bestuur anders beslist.

l . De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.t4' ontzetting.uit het lidmaatschap kan alleàn *o.a",iritg"rf.ok"n wanneer ee1lid in .

' strijd met de statuten, reglernenten of besluiten ,an de"vereniging handelt of -- ._--

' Yu"""er het-lid de v hiedt door het, bestuur, dat het lid z
| ,";;;..a*"r. H" met oPgave --

ontvangst 
-no _.---__

"b.

Rechten en verplichtingen



ir ' ;;;ilffirïi rm a. sporrbond niet het tegendeel voortvloeit, teu behoeve van -

' ;;l;à";-.""rri"" u"aing".,. De vereniging kan i* een 
'oorkomend 

geval ten --'---
, behoeve ,an een lid nÀoming van bàoelde rechten en schadevergoeding

, ;;;à".en, tenzij het lid het bestuur ondetscheidenlijk het bestuur yan de sporlboncl -

, sclliftelijk meàedeelt het bestuur daatloe niet te machtigen'

'2. Het bestuur van de vereniging kan in naam van de leden verplichtingen jegens --

if - De vereniging en de sportbond kunnen, voor zovel uit de statuten van de vereniging
"",'-^-; -?;^1,,,,. .,^* r- o-^rrlnnr{ nier het tesendeel voortvloeit, teu behoeve van -

L' 
;*d;öui, ,itstritend voor zover de algemene ledenvergadering het bestuur -

: daartoe ,"à.g"rr*oordigingsbevoegd heeft velklaard. ------ .'- ,::- :,:,-_,:^;^ - -
3. Voor zover van toepassírglelden d1 in Ae leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde --:-

rechten en verplichiingen ook ten opzichte van de vereniging.

4. De in de leden 1 ,2 en"3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden

5

6

uitgeoefend door het bestuuruILBYU(ilgrru uvwt rrvL

Diereniging kan door een besluit r,an het bestuur. r'an de algemene vergadering --

of van "., unà"t orgaan verplichtingen aan de leden opleggen'

De leden zijn verplicht zi"hleg"ns elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar'-

hetgeen doór de iedelijkheid en billijkheid u,ordt gevorderd.

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

bestuur, van de ulg.*".r" vergadering of van een ander orgaan van de

vereniging na te leven;

b. de statuten en reglernenten van de sportbond. de besluiten van een orgaan van "-

de sporlbond, alsLede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen na te *

Ieven;
c. de belangen van de vereniging en/ofde sportbond en/ofhaar olganen enlofvan

de handbalsport in het algemeen, niet te schaden'

Straffen'
Artikel T -
f . u. fn het algemeen zal strafba ar ziln z >danig handelen of nalaten dat in strijd is *-

met de wet, dan wel met de statuten, reglementen enlof besluiten van organen -
van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden

geschaad. 
--b- Tevens zal strafuaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met de ._---

wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/of besluiten van

orgaren van de sf,ortbond of waardoor de belangen van de sportbond, dan wel -

uun d" voetbalsport in het algemeen lt'ordett geschaad' -
2. Indien de algemene vergadering een Fair PIay Reglement heeft vastgesteld t 

-
geschiedt de behandeling van overlredingen met inachtneming van het bepaalde in -

Éet Fair Play Reglernent en geschiedt de beoordeling eu bestraffing van ---'

overtreding"n aó. de organen, die in het Fair Play Reglement daartoe zin' --'---
uurg.*"rà. Geschiedt de behandeling door een Fair Play commissie en door een --

, commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te beschouwen -
3. Daar.gelaten de bevoegdheid van de sportbond otl overlredingen, als bedoeld in lid -

L



14

5
I onder b te bestrafÍèn, is het bestuur bevoegd om overtredingen te bestraÍf€n, ---tenzij het Fair PIay Reglement een ander orgaanaanwijst.a. In geval van eerl,oveÍreding, ars bedoeid in rid r, tunr"n de volgende straffen _

l. berisping;
2. schorsing;
3 ontzetting uit het lidmaatscliap (royement);4. uitsluiting van deelneming aan weàstrijclen,

hetzij voor een in de straf bepaalcl aantal we5. ontzegging van het recht om één of meer in
voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;_______*6. geldboete.

c. Een opgelegde straf kan in het crubblad en/of i, de nieuwsbrief enlof op de
y.:lïl:":y,:rdoor middel van een mailing aan de teae,, va,, de verenigins _ __

' sepubliceerd. ____:__:__:l:_ï:ï,"

ng komt niet door een schorsing te _*_-_

'6' a' ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een ---
, Jid 

in strijd met de statuten, regrementen of besluiten van de vereniging
r handelt, of de ver.enigi-^
ib. Nadat het bestuur tot ontze
i door middel van een aange
,,_ s gesteld. _'*

,'' eregd voor die overt'edingen en tot ten hoogste die -r Stuur, tenzij het Fair pray Reglement daar eèn anderorgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en in het óluublad en/of in de _____
nieuwsbrief en/of op de website en/of àoor middel uun "., mailing zijn ------gepubliceerd. - . -

8' a' 
lil": :::n Fair Plav Reglement als bedoetd in tid 2 van dir arrikel geen ----- -

, and€r-orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lif 3 van ditt artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van kerurisgeving
e vergadering, tenzij in het Fair play _

ngende het beroep is het lid geschorst. _ --

b. Van het opleggen van een straf wordt schrifterijk aan het ria -.a.a"rlrrLsruIr aau rr9[ uc meoedellng _--_
fl:d-T'',L spoedeisende gevalren kan een opgeregde straf monderins aan het -ing aan het -lid worden medegedeeld.

Artikel 8 --
it. De vereniging kent naast leden vrienden van FICT.2' Vrienden van I'{cL zijn die natuuriijke of rechtspersonen die door het bestuur zijn --



I toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het ---
i bestuur vastgestelde bijdrage te storten'

l: ï;."d";;"ïHCi f,eËUe,ig"en andere rechten en verplichtingen dan die welke hen

i"i"àiÀ,"r,tensdestatutenen/ofreg1ementenzijntoegekendofopge1egd
,,4. ;;;J.; of verplichtinge. van viienden,run HCL kunnen te allen tijde wederzi'ids

r-^--J^-^^ À^+ À^.i...liilzcp hiidraoe voor lret

lb. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;

'c. externe bijdragen, giften en andere inkomsten;

a inbreng uà, O" gelíen en contracten door Spcl. Groessen en s.v' Loo welke zijn -

ontstaaln tijdens de samenwerkingsovereenkomst gedulende de drie seizoenen in

d".1ur", tweeduizend achttien tot en met tweeduizend éénentwintig, ten aanzien -

,u., d" ver-eniging en op basis van de sponsorovereenkomsten ten behoeve van ---

de vereniging. D. buluns zal als bijlage worden aangehecht'

12. Dei"a"n ,i.lriiuíti.1t . gehouden tot het betalen van een contributie, die door de 

-ii" ;;;;;';rgud"rirg ían tijd tot tijd zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in -

i 
"uï.go.ieën 

worden ingedeeld, die een verschillende bijdl.ape betalen - . 
---. _- -_ ---

ig. il;:;;,-;;" *i" fr", piedikaat "erelid" of het predikaat "lid van verdienste" is - :**
, ,"rl""nd, is vrijgesteld van het betalen van contributie- -------
14. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin de 

-I contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd'

í";;;;;;;s J;;à;; t"eëindigd. behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het '

i lopende boekjaarlt het geheel verschuldigd blijft'

,S. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur'

Geldmiddeien en contributie
rArtikel 9 *
f . ». g"fOmiddelen van de vereniging bestaan uit:I. De gel0mlooelen vaII us vtrrtrruBruË u\

,a. contributies van de leden;

Bestuur
.Artikel 10

,L u. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, met aan het -----
hoofd een voorzitter, een ecretaris en een penningmeester, die rechtstreeks -- -

door de leden rvorcien gekozen tijdens de algernene ledenvergadering. De --
overige functies worden onderling binnen het bestuur verdeeld.

b. Bestuursleden \ran Spcl. Groessen en s.v. LoO Inogen, na voorafgaande --
aankondiging, deelnemen aan de bestuulsvergaderingen van FICL. Zij hebben

in de bestuursvergaderillgen een adviserende stem, voor zovet zt1 doot' de ---- --

algemene vergadàring niet ais bestuursiid van cle vereniging zijn benoemd' --- -

Spll. Groessen en r.r. Loo leggen in hun eigen statuten en/of huishoudeliik --
reglement de bestuurs-vertegenwoordiging in of met HCL vast om zodoende -
de dorpse verbondenheid met de handbalsport te borgen'

Het streven is dat eén bestuurslid van Spcl. Groessen zal plaatsnemen in het -.

bestuur van de vereniging en eveneens één bestuurslid van s.v' Loo zal -' - -----
plaatsnemen in het bestuur van de vereniging' - - - ' .'-

Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie 
-

Ieden. De kandidaatsteliing geschiedt niet door middel van een bindende

I

I

2



3.

voordracht.

l:*:l:::::r]r^1ï:_.Í, benoemd voor een periode van twee jaar en rreedt af ______ -

zijn benoemd.

t4

volgens een door heÍ besruur op,. n u«.n;;r;;;. #*d.iliï:;ï,ïl,lï'"ï;r; _-_.terstond herbenoembaar. wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op het

enoeming van bestuursleden. stelt het -_ -_
de bestuursleden vasÍ en doethiervan _ in
op de website enlof door middel van een _

ededeling aan de leden.
gehouden tot een behoorlijke
ien het een aangelegenheid betreft die _-
eden behoorl, is ieder van hen geheel ___aansprakelijk ter zake van ,Enzijcleze niet aan hem is te wijten _en hij niet nalatig is gewee van maatregeren om de gevolge, daarvanaf te wenden. --=------

De algemene vergadering kan een bestuursrid schorsen of ontsraan indien zij _*.. .
daarloe termen aanwezi[ acht. voor een besluit daarloe is een meerderheid vereist *van ten minste twee derden 'r'an de uitgebrachte stemmen. Een sctrorsing die niet **
3::f:^i::Tïld.:".yordt gevolgd dàor een besluit tot ontslag, eindigt door het _

5.

6.

7.

8

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

? door het eindigen van het lidmaatschap;'r)b. door bedanken. ----*
In geval van belet of ontstentenis van alre bestuursleden, *".d";-d;.;;;;;;"..
uitgevoerd door de Raad van commissarissen. Indien een Raadvwrr t\44L1 v 4t_t _

im::,fi:::,1":1,^t-':l\]*,;., de algemene vergadering zo spoedig mogelijk ten -minste drie vervangende bestuursledÀ oon.
r Bestur"rrsbevoe gdheid
rArtikel 11

1t ' 
l^e-trludens 

beperkingen volgens de statuten is het beshrr. u..r"., *", ,*, o*;.";--"-'*':__:__ï=
i2' Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd,

k 
".,1t 

g.-";" ;;;;;".ir;ï ffi;t".
n) aan de orde komt.
n dagelijks bestuur te benoemen en de _.-_--
bestuur vast te stellen.t+' 

::: :-:r*rl rs bevoegd onder zijn verantwoorderijkheid bepaarde onderderen van __
, ::lif--"_" 

te doen uitvoeren door commissies en werkgroepen die door het bestuur --

'5' Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, b"r;;;
1""::,tl::ï:i,., 

het aangaan van overeenkom"sten,or r,"ït i:ging, vervreemding of :_bezwaring v r is nimmer b"ro"gà;iffiö;ï'r;
overeenkom
verbindt, zic #li:ï::1ff:*:ïj,i!.illïïi:t



schulcl van een andel verbindt'
g.

I r. ^,,, --stuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders -- - --

i voortvloeit.i vool tvLutrrL. -"---
I - ', I .,^^{Àr^d d^^r dè 

--------\Z a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de -

i "*rrin".ï"rà*"., 
met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan -I r r :: -r--^-:-L^:r ,,^- É,(- rran .{o -o-^cmrl É'r| +è7^rnen met egn alldgf 

--

l:. a.

wel bij afwezigheid van één van de genoemden tezarnenmet een allder 

--bestuursllo.
Het bestuur is bevoegd aan anderen een sclrtiftelijke volmacht te verlenen, op '-

grond waarvan cl"zeÍevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht --

De bevoegcltreia tot \rertegenwoordiging die aan het bestuur of aan

bestuursleden toekomt. is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voorzover uit de rvet

niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking -
.,,ar1 of voorw,aatde r,'oor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts -_ --

5.

door de vereniging rvorden ingeroepen' ' "
b. De uitsluiting. beperkingen en vooru,aarden gelden mede voor de bevoegdheid

tot vertegen*ooràiging van de vereniging terzalie vau de in artikel 11 lid 5 --
bedoelde handelingen

Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht

vedegenwooldigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit"

dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de "- -
desbetreffende rechtsltandeling is besloten.

De vereniging wordt op de vergaderingen van de spoltbond veftegenwoordigd door

een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, dat overeenkomstig de

r.egiementen van de sportbond bevoegd is op die velgadering namens de vereniging

; verplichtingen kunnen worden gekend.
t2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na afloop -

i van het boekiaar - behoudens verlenging van deze termijn door de algemene *--

r v€rgadering - een jaarverslag uit over de gzrng van zaken in de vereniging en --'
ou"1h"t gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met

een toelichting ter goedkeuring aan cle aigemene vergadering

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

opgave van redenen melding gemaakt. Na afloop van de termijn kan ieder lid -
,* d" gezamenlijke bestuursleden in rechte vorderen dat zii deze 

-----_verplichtingen nakomen .

3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit twee leden

en de leden aan de stemming deel te llemen.

Rekening en verantrvoording ---

iArtikel 13

,1. H"t bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

-
.! I :! ---Í-a--- ^..i vermogenstoestand van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn rechten en 

-



9
en één plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. ___b' De leden worden benoemd roo. à, duur van twee jaar en treden volgens een opte maken rooster af- Zij zijn aansluitend slechts eéímaalh"rbenoembaar. =-_-c. De kascommissie onderzoekt de balans en «Je staat van baten en Iasten en _-

,, .brenet 
aan de algemene vergadering versrag van haar bevindingen uit. ----=-.-I{et bestuur is verplicht de kasco]nmissË ten behoeve van haar onderzoek alle doorhaar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden -te tonen eninzage in de boeken en de bescheiden uun d" vereniging te geven.Goedkeuring door de argemene vergadering-van het jaarverslag en van de r.ekening _

:iï:,ï"iy"":,.::iïg:':ll,l"r bestuur tot décrrarge vór a,e ha,id"li,g"n, voor zoveÍ

Het bestuur is verpricht àe bescheiden ars bedoerd in de reden L ";;-*, d;;;"ï_zeven jaar lang te bewaren.

;1' 
""^:::tl:,ll 

de verenigin gzijnhetbestuur en de argemene vergade.irg, urr,r"d" ,ri.
1 ;ïï,#lX::ï:::::::1,:gi:lr"ns de,statut"n àoo. de argàene ógadering - _

1 zijn betast met een,ader omschreven taak en aan wie o*rofïàïï.;iËHï:ï_"i vergadering be
tZ. a. Ifet in een

o*trent de

. inhoud van een genomen besluit, voor zover \,verd sesfernd nrre. aan nior
^^L-: O. - r, schriftel

, U. Wordt e

i daarvan
I een nleuwe stemming plaats, indie
, i.dien de oorspronkelijke stemrnin

een stemgerechtigde aanwezige dit
vervallen de rechtsgevolgen van de

J.

i

4. .--
-:^+:.- +^--'-: --r- 1 Inietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Een nietig besluit mist ---_-rechtskracht

b. Is een besluit nietig, omdat het is gen orde wet ofde statuten voorgeschreuen
aan ecn ander dan het orgaan dat het
die ander worden bekrachtigcl. Is voor de ontbrekende handeling een vereiste -gesteld, dan geldt dit ver.eiste ook voor.de bekrachtiging. _c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na
aan de ander is gesteld door het oig^un
de wederpartij tot wie het was geriiht.

;5' a' Een besluit van een orgaan is, ànverminderd het elders in de wet omtrent a" ]rïlogelijkheid varl een vernietiging bepaalde, vernietigba
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1. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot stand

komen van het besluit legelen

2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid;

Een besluit dat vemietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a, kan door

3. wegens strijd met een reglement' -------
b. Tot de onder a bedoelde bepalingen behoren niet die welke de voorschriften --

bevatten, waarop in lid 4 onder b wordt gedoeld'

De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar na het

einde van de dag, waarop heàï1-aunhet besluit voldoende bekendheid is gegeven, -
hetzij een UetangtreUbenàe valhet besluit keruris heeft genomen of daarvan is 

-

een daartoe strekkend besluit worden bevestigd'

Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit' 

-
Bevestiging is nÉt mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is' 

--Indien de vordering woldt toegewezen, geldt het vemietigde besluit als opnieuw 
-

g"rro*"n door het latere beslult, tenzij uit de strekking van dit besluit het tegendeel

voortvloeit.

J.

4.

Artikcl 15

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden.toe, die -
niet bij de-u,et of bij, àan wel krachtens de statuten aan andere organen zljn 

--
I

Ii,2. maanden na afloop van het boekjaar een algemene ---- -

! .jaarvergadering). --'---

Buitengewone algernene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur -

De àlgemene vergaderingen worden bijeengeroepen doot'het bestuur, met ---
inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen' De bijeenroeping -----

geschiedt doór middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving '-
Jrrlof ,iu een langs elektronische weg toegezonden bericht, met gelijktijdige *-*-'--
vermelding van de agenda.

a. Voorts is het besluur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal -
leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de

sternmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen vall een ---
algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na --'.- --
indiening van het verzoek.

b, Indien aan het verzoek binnen veeftien dagen geen gevolg wordt gegeven

kunnen de verzoekers zelftot die bijeenroeping overgaan door oproeping

overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid of door het plaatser Vàfl o€11 

-advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de vereniging is gevestigd, veel -
gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden ------

Éelasten mót de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen' -----

5 De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:

a. Vaststelling van de notulen van de vorige algemene vergadering;



t1
b.

d.

e.

Jaarverslag van het bestuur;

I::l:l:.1 ; aarverstag over het afgel open boekj aar;
____ï*'_--.-_-_-_-._

,""#:::X,*detalans 
en van de staat van baren en lasten en de daarbij; .

behorende toelichting;

_Vaststelling van de cóntributies en bijdragen;
Vaststelling van de begroting; ---. 

' o---'

Benoeming bestuursleden; ____

;1- De alg.emene vergacreringen worcren gereid door de roo.riti", ,;;;il;,-;; ___door de voorzitter van het bestuur of _ _

'Í::::l:.,:::::;í:t:lg:i.;'iffi 
ï"ffi ,":ï;ffi ;ï:;;Xï'""."ffi l"lii1ïJ;,.ïi.";

:ï1 j:::::1.,1"ïi:llltuuraanÍe*i.;,*u.'.-t',ïJ;';r.';;:;;dö:rHi
ï1,ï, 

dlzlrrutjze niet in he voorzi*"...hup voorzien, oun roo.ï.íïïï#;rï"ïïLdaarin. 
r, s4tr vuvr-rul Lrtr vErBauerlng

' van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een bestuurslid -- --notulen gemaakt. De noturen worden in heï 
"ruuuËa "Joio! a" *.brite van de -_-..._

;:j:::r:ii-r:111ï:1d of op een andere wijze ter kennis uà, de leden gebractrt e, _

I 1. 
I l"^Oï],q.h"eft 

toegang.tot de algemene vergadering. __ ____-

algemene vergadering.

5

6.

c' In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht -op toegang tot de algernene vergadering om daarin vnnr ziin rrcrÀpÀiai-^ tr ^+
\x/^Ar'/] fa rrzro,.o'^ ^l^ ^--- -woord te voeren, als over
statuten, diens beroep teg

Ieder stemgerechtigd lid heeft
aclrttien (18) jaar zal worden uitgeoefend door di
Ieder lid is bevoegd zijn stern te doen uitbrengen door een schriÍtelijk gemachtigd --ander lid van achttien (rg)iaar en ouder.. De gemachtigde kan echter, naast zíjn--_-eigen stem, in totaal vool niet meer dan twee andere ràen stem uitbrengen.

ereniging aan bepaalde personell, anders_
oekent of verplichtingen kwijtscheldt, ____

oot en bloedverwanten in de rechte lijn _

Een eénsremmig besluit van alle leden, ""aG;*";;-;;;;*r;;:_bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur g"no-"r, à"zelfde kracht als eenbesluit van de algemene vergadering

l:^::-rr]uer bepaalr de wijie *uu.óp de stemmingen in de algemene __.____._,
ledenvergaderingworden gehouden' 

- ------'-__::ïu'rw,s
overallevoorstól]enzakeÀbetreffendewordt,vooIzovero".offi
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bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen' Bij het staken van de

stemrneu wordt het voorstel geacht te zijn ven /olpen'

8.

9.

Bij stemming over p"r.orr"rrl degene b an de --
uitgebrachte stàmrnen op zicÈheeft meeÍderheid -

heeft verkregen, wordt éen tweede st personen' die

het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij ---
benoem-d, die bij die tweede itemming de meerderheid van de uitgebrachte --
stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen -
staken, beslist het lot.

a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: -:-
- blanco uitgebracht zijn;
- zijn onderlekend;
- onieesbaar zljn.'
- een persoon niet duidelijk aanrvijzen;

- ,ooi iedere verkiesbare plaats lneer dan éen naam bevatten;

- iets anders aanduiden dan in stemrning is gebracht; of - --- -

i - andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd. --*--"

bestuur van s.v. Loo.
5. a. Een statutenu,ijziging treedt niet in rverking dan nadat hiervan een notariële ---

akte is opgemaakt. Van dit tijdstip i,r,ordt mededeling gedaan in het clubblad

e1/of op de website van de vereniging. leder bestuurslid afzonderlijk is dan tot

doen vcrlijden van deze akte bevoegd.

b. De bestuursleden zijr-r verplicht een authentiek afschrift r'an de w'ijziging en de -

I b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde ---------

i rneàrdeÀeid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing'

I

i vergadering, waartoe werd opgeroepen

i a" íatuten ial worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige *"--

i vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen'

t2. Zijaiede óproepirig tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel -

I toi statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de

i vergadering eenàfschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging *--- -

, woóraehjkls opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage'
' l"gg"r, tót [a afloop van de dag, waarop de vergadering rvordt gehouden-

gór""dien wordt t an de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen vóór --
i vergadering keruris gegeven aan alle leden door middel van schriftelijke

' k"n-nisgeving en/of via een langs elektronische weg toegezonden bericht.

:3. Het bef,aatdà in a" leden i en2yandit artikel is niet van toepassing, indien in de --'

algeméne vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit -
tot statutenwljziging met algemene stetnmen wordt aangenomen. '-----

4. Een besluit tot statutenwlizigingbehoeft ten minste twee derden van de -
uitgebrachte stemmen én de goedkeuring van het bestuur van Spcl. Groessen en het
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6

ister gehouden door de Kamer van 
---=-

van de statuten de voorafgaande 
----eldt voor de wijziging van de naam van _

uv Y vr vrrrërlré. ___-_-___
rFusie

Aftiket 19 --l ' 
Iry::rr".l^":',lil,"r 

fusie mer een andere vereniging ir ,r"t u"p"rra" i" 
",tL"r 

r s ià -

Reglernenten - --- "_ __
Artikel 21

2' Bij 
.dt 

oproeping van de in ait artiËel bedoelde vergaderingen moet worden - . --medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorfesteld Jen fusie aan te gaan met --een o1'meer rnet narne genoemde andere verenigingen. De termijn voor oproeping -tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

Artihel 20
i 1' a' 

Yr"?t:ï besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 1 glid I en lid 2 van overeenkoms-tige toepas.iö.--: -: -.._ ]::::] :l: .1::ï ':

uitgebrachte stemmen.
12. Bij 

9" oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden

::ï*::::':'l{: 9:Ïlergad ering -' ir word en ;" ;;;ilï;';"ï;;ï# ïïl-_- --
," à,;à; ;;;;;d.,;; #ïï ;" .-;;-rraa#i^- J^-^-- r r

-_ _l ____: ::: " "__:___:_"_" " :ï:: _3' a' 
3;.or:.::llYeden 

treden na het besruit tot ontbindins van de vereniging op arsvereft-enaars.
b' De algemene vergadering is bevoegcl na het besluit tot ontbinding de alsclan --=

:'"i':^il:19":* besruursreden te ontslaan mer e"rrri,:àiÀà benoeming van één
: of meer vereffenaars. 

vv'vv,rrrrÉ yor

:4' Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig saldo --I als volgt verdeerd: voor r"ríg pro.Lr, 6o%)spctlcroes."n 
"., 

voor veertigprocent (40%) s.v. I.oo.
Na de ontbinding blijft-de vereniging voortbestaan voor zoyerclit tot vereffe,ing ---van haar vennogen nodig is. GedurÀde de vereffening blijven de beparingen van._de statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam

atie". ------
op geen aan de vereffenaar bekende 

------l .-n verenrglng moeten worden bewaard __
gedurende zevenjaren na afloop van de vereffening. B-ewaarder is degene die door _
de vereffenaars als zodanigis aàngewezen. ,__.

'l' De algemene vergadering kan een Algemeen Reglement, H;;d"l* Reglement,
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; Fair PlaY Reglement of andere

i Huishoudelijke Reglement kan

i Groessen en het bestuur van s'v' Loo

iZ. Een reglement rnag niet in strijd zijn m

i bevat, noch met de statuten' -- . - -"=l-:-- 
- _

ir. ;ï;,il;.".àf"r"""ten van de vereniging mogen niet in strijd zijn met die van -

i d" sportbond'

iAan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe' die -

lniet door àe wet of de statuten aan andere oïganen zijn opgedragen- ------
§lnfrrerklari ne -------
,Tenslotte verklaarden de comparanten:

rAls lid van de vereniging treden toe alle handballeden van de oprichters'

De eerste bestuurders van de vereniging zijn:

1. mevrouw Jacqueline Theodora Gerarda Peters

2.

, in hoedanigheid van rroorzitter;

de heer Josephus Johannes Maria Lukkezen,

J

in hoedanigheid van

de heer Jacobus Theodorus Everardus Roelofs,

islot akte -
iOBZg eff'E is verleden in d ) gemeente Rheden op de datum in het hoofd van deze -'

iakte vermeld.
1..

en zurl mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen -l-I egelicht. De comparanten hebben ge voorlezing van

i s te stellen van de inhoud van de s genomen'

iD"r" ukt" is beperkt voorgelezen en onmiddellijk eerst door de -..*^

lcornparanten en vervolgens door mij, notaris'

hoedanigheid van penningmeester. _.---
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(Volgt onderrekening)
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