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Heden, een april tweeduizendvijftien, verschenen voor mij,
mr. Evert Johan Wemes, notaris ter standplaats Harderwijk:
1. de heer ERNST EIKELENBOOM, voorzitter, geboren te
Beverwijk op vijfentwinting mei
negentienhonderdvijfen- vijftig, (Nederlands Paspoort
nummer: NR5C7CBH2), wonende Jazzdreef 15 te 3845 BZ
Harderwijk en gehuwd;
2. de heer ROB SCHILDER, penningmeester, geboren te Den
Helder op zeven juni negentienhonderdzesenvijftig,
Nederlands Paspoort nummer: NMJP8P644), wonende,
Belcantodreef 9 te 3845 GV Harderwijk en gehuwd
De comparanten verklaarden:
De algemene ledenvergadering van de vereniging: BADMINTONCLUB HARDERWIJK, gevestigd te Harderwijk, feitelijk
gevestigd Belcantodreef 9, 3845 GV Harderwijk, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 094422, heeft op twaalf februari
tweeduizendenvijftien op statutaire wijze besloten de
statuten van de vereniging te wijzigen.
In voormelde vergadering werden zij, comparanten, aangewezen om van bedoelde statutenwijziging bij notariële
akte te doen blijken.
Van de notulen van voormelde vergadering is een exemplaar
aan deze akte gehecht.
De vereniging wordt voortaan geregeerd door de navolgende
------------------------- STATUTEN:--------------------NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: BADMINTONCLUB HARDERWIJK
Zij is gevestigd te Harderwijk.
2. De vereniging is opgericht op drie maart negentienhonderdeenenzestig en ontving Koninklijke Goedkeuring bij
Koninklijk besluit nummer 125 de dato negentien juli
negentienhonderdvijfenzeventig, waarvan melding werd
gedaan in het bijvoegsel van de Nederlandse Staatocourant van acht oktober negentienhonderdvijfenzeventignummer 194.
DOEL
Artikel 2
De vereniging heeft ten doel de bevordering van de lichamelijk ontwikkeling in het algemeen en van de beoefening
van de badmintonsport in het bijzonder.
Zij tracht dit doel te bereiken door gelegenheid te geven
oefeningen te houden en door het uitschrijven van en/of
deelnemen aan wedstrijden, alsmede door alle andere
wettige middelen.
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Artikel 3
1. De vereniging bestaat uit werkende leden, juniorleden,
bijzondere leden, ereleden en begunstigers.
2. De vereniging is bevoegd om een natuurlijk persoon als
lid aan te melden bij Badminton Nederland hierna te
noemen: de bond;
het bestuur draagt voor deze aanmelding steeds
onverwijld zorg overeenkomstig de ter zake geldende
voorschriften van de bond.
3. De vereniging is bevoegd om na beëindiging van het
lidmaatschap van een lid, anders dan door overlijden,
of na opzegging van haar lidmaatschap van de bond,
namens de betrokkene diens lidmaatschap van de bond op
te zeggen;
de vereniging draagt daarvoor zorg overeenkomstig de
ter zake geldende voorschriften van de bond.
4. De leden zijn verplicht de statuten, de reglementen
en/of besluiten van organen van de bond, alsmede de
van toepassing zijnde wedstrijdbepalingen na te leven
en zich te onthouden van handelingen of gedragingen,
waardoor de belangen van de badmintonsport in het
algemeen en die van de bond in het bijzonder op
onredelijke wijze worden benadeeld.
5. Ingeval een lid uit het lidmaatschap van de bond wordt
ontzet, is de vereniging reeds op die grond verplicht
om na kennisneming van het uitgesproken royement de
betrokkene met onmiddellijke ingang als lid van de
vereniging te schorsen en na het onherroepelijk worden
van het uitgesproken royement van de bond door opzegging tot onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging over te gaan.
6. Wanneer een lid het lidmaatschap van de bond heeft
opgezegd dan wel wanneer de bond aan het lid het
lidmaatschap van de bond heeft opgezegd, wordt door de
vereniging aan betrokkene het lidmaatschap van de
vereniging opgezegd.
7. Werkende leden zijn zij, die zich schriftelijk als
werkend lid bij het bestuur hebben aangemeld en door
het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn
toegelaten.
De werkende leden moeten bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar hebben
bereikt. Werkende leden nemen deel aan de oefeningen
en wedstrijden bedoeld in artikel 2.
8. Juniorleden zijn zij, die zich schriftelijk als
juniorlid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten
en die bij aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd
van achttien jaar nog niet hebben bereikt. Zij nemen
evenals de werkende leden deel aan de oefeningen en
wedstrijden bedoeld in artikel 2, zo nodig onder door
het bestuur vast te stellen bijzondere voorwaarden.
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Bijzondere leden zijn zij, die zich schriftelijk als
bijzonder lid bij het bestuur hebben aangemeld en die
door omstandigheden, ter beoordeling van het bestuur,
tot de vereniging zijn toegelaten op andere dan de op
grond van hun leeftijd in het algemeen voor werkende
en juniorleden geldende voorwaarden.
Zij hebben het recht aan de oefeningen en wedstrijden
bedoeld in artikel 2 deel te nemen voorzover dit recht
hun uitdrukkelijk door het bestuur is verleend.
Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de
vereniging bewezen diensten, dan wel hun bijzondere
bijdragen tot de bevordering van de badmintonsport in
het algemeen, als zodanig zijn benoemd.
Het erelidmaatschap wordt toegekend door de algemene
ledenvergadering op voordracht van het bestuur of van
ten minste vijf stemgerechtigde leden.
Begunstigers zijn zij, die wegens een gift ineens,
naar het oordeel van het bestuur, daarvoor in
aanmerking komen, of zij die zich verplichten een
jaarlijkse ondersteuningsbijdrage te betalen, en die
zich schrif-telijk als begunstiger bij het bestuur
hebben aange- meld en door het bestuur als zodanig tot
de vereniging zijn toegelaten. Begunstigers nemen niet
deel aan de oefeningen en wedstrijden bedoeld in
artikel 2, zij hebben vrije toegang tot alle
activiteiten van de vereniging.
Alle leden, die bij aanvang van het lopende
verenigingsjaar de leeftijd van zestien jaar hebben
bereikt, hebben stemrecht. Het stemrecht kan alleen
worden uitgeoefend door leden, die ter vergadering
aanwezig zijn. Het stemrecht van een junior lid die de
leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt wordt
uitgeoefend door zijn/haar wettelijke
vertegenwoordiger.
Aspirantleden zijn zij, die te kennen hebben gegeven
lid te willen worden doch nog niet door het bestuur
als lid tot de vereniging zijn toegelaten.
Het aspirant-lid heeft geen stemrecht.
Het bestuur heeft de bevoegdheid personen als gastspelers op zekere voorwaarden te doen deelnemen aan de
oefeningen en wedstrijden bedoeld in artikel 2.
In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het
bestuur, kan van de in dit artikel genoemde leeftijdsgrenzen worden afgeweken.

Artikel
1. Het
a.
b.
c.
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lidmaatschap wordt beëindigd:
door schriftelijke opzegging door het lid;
door royement en wel op de datum, dat het besluit
daartoe onherroepelijk wordt;
door overlijden.
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Een beslissing tot royement kan door het bestuur
worden genomen op grond van het feit, dat een lid
krachtens de statuten of reglementen op hem/haar
rustende verplichtingen niet nakomt of zijn/haar
gedragingen de goede naam van de vereniging in gevaar
brengen. Behalve ingeval van royement wegens niet-nakoming van zijn/haar financiële verplichtingen, heeft
het geroyeerde lid recht van beroep op de
ledenvergadering. Het besluit tot royement schorst het
geroyeerde lid in de uitoefening van de aan het
lidmaatschap verbonden rechten en zal het betrokken
lid per aangetekend schrijven worden medegedeeld.

BESTUUR
Artikel 5
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste
vijf leden en ten hoogste negen leden. Als zodanig
kunnen uitsluitend gekozen worden leden, die bij
aanvang van het verenigingsjaar de leeftijd van
zestien jaar hebben bereikt. Het bestuur wordt gekozen
door de algemene ledenvergadering, die tevens de
voorzitter en zo nodig de vice-voorzitter aanwijst.
De wijze van kandidaatstelling en de verkiezing van de
bestuursleden wordt nader in het Algemeen Reglement
geregeld.
2. De functies van secretaris en penningmeester, alsmede
eventuele andere functies worden door de bestuursleden
in onderling overleg verdeeld.
3. Het bestuur vertegenwoordigt de, vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de
voorzitter en de secretaris of, bij ontstentenis van
een van hen, de voorzitter en de penningmeester of de
secretaris en de penningmeester tezamen.
4. Tot de taak van het bestuur behoort de algemene
leiding van de vereniging en de uitvoering en
handhaving van de statuten, reglementen en besluiten.
5. Het bestuur is, behoudens het in lid 6 van dit artikel
bepaalde, mede 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 zekerheidstelling voor
een schuld van een ander verbindt.
6. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene
ledenvergadering voor besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, hiervoor in lid 5 omschreven, alsmede
voor het aangaan van rechtshandelingen en het
verrichten van investeringen die de waarde of het
bedrag van vijfduizend Euro (€ 5.000,00) te boven
gaan.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake
van deze rechtshandelingen niet rechtsgeldig worden
vertegenwoordigd.
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Elk jaar treedt een/derde van het bestuur volgens een
door het bestuur te bepalen rooster af. Aftredende
bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

GELDMIDDELEN
Artikel 6
1. De geldmiddelen worden verkregen uit de contributies
van de leden, de inschrijfgelden van de aspirantleden, bijdragen van de begunstigers, subsidies,
schenkingen, erfstellingen,legaten en andere
inkomsten.
2. De door de leden te betalen contributies worden
jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering vastgesteld. Het bestuur heeft de
bevoegdheid de door de in artikel 3 lid 9 bedoelde
bijzondere leden te betalen contributies en de door de
aspirant-leden te betalen inschrijfgelden vast te
stellen.
LEDENVERGADERING
Artikel 7
Een ledenvergadering wordt gehouden zo vaak het bestuur
zulks wenselijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar,
alsmede wanneer ten minste tien stemgerechtigde leden het
verlangen daartoe met aanduiding van de te behandelen
onderwerpen schriftelijk aan het bestuur kenbaar maken.
Blijft het bestuur in gebreke om binnen één maand aan een
dergelijk verzoek te voldoen, dan hebben de betrokken
leden het recht zelf een ledenvergadering bijeen te
roepen.
Artikel 8
1. De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden na
afloop van het verenigingsjaar en wel binnen drie
maanden na het einde van het verenigingsjaar.
2. In deze vergadering brengt de secretaris verslag uit
omtrent het beleid van het bestuur en omtrent de gang
van zaken van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar en brengt de penningmeester verslag uit over
het beheer van de geldmiddelen. De goedkeuring van de
verslagen door de ledenvergadering dechargeert het bestuur van zijn beheer over het afgelopen
verenigingsjaar.
3. Het bestuur dient tevens een voorstel in met
betrekking tot de begroting voor het komende
verenigingsjaar.
4. In de ledenvergadering wordt voorzien in de vacatures
in het bestuur.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 9
1. Een ledenvergadering, waarin wijziging van de statuten
zal worden voorgesteld, dient ten minste drie weken
van tevoren bijeen te worden geroepen. De voor te
stellen statutenwijzigingen worden tegelijkertijd met
de oproep ter kennis van de leden gebrachte.
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Een voorstel tot statutenwijziging kan slechts worden
aangenomen met ten minste twee/derde gedeelte van de
aanwezige stemmen vertegenwoordigende ten minste
een/derde gedeelte van het totaal aantal
stemgerechtigde leden van de vereniging.
Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, zal
binnen vier weken met inachtneming van een op
roepingtermijn van één week een tweede ledenvergadering worden gehouden, welke ongeacht het aantal
aanwezige stemmen het voorstel tot statutenwijziging
met ten minste twee/derde gedeelte van de aanwezige
stemmen kan aannemen.
Wijzigingen in de statuten treden niet in werking
alvorens deze gewijzigde statuten door middel van een
notariële akte zijn vastgelegd.

ONTBINDING VAN DE VERENIGING
Artikel 10
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan
alleen worden genomen door een ledenvergadering, waar
ten minste twee/derde gedeelte van het totaal aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is en met ten minste
twee/derde gedeelte van de uitgebrachte stemmen.
2. Tenzij de ledenvergadering anders beslist treedt het
bestuur of treden de door het bestuur daartoe te
benoemen bestuursleden op als vereffenaars van de
vereniging. Bij de vereffening zal het bepaalde in
artikel 2:23 Burgerlijk Wetboek in acht worden genomen
met dien verstande dat een eventueel batig liquidatiesaldo zal worden aangewend voor een doel, dat het doel
van de vereniging het meest na bijkomt.
ALGEMEEN REGLEMENT
Artikel 11
Tot nadere regeling van het bepaalde in deze statuten zal
door de ledenvergadering een Algemeen Reglement worden
vastgesteld. De bepalingen hiervan mogen niet in strijd
zijn met de statuten.
SLOTBEPALING
Artikel 12
In gevallen waarin deze statuten of het Algemeen Reglement niet voorzien beslist het bestuur.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit
van de comparanten is door mij, notaris, aan de hand van
de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Waarvan akte,
In minuut verleden te Harderwijk op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
comparanten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud
van deze akte kennis te hebben genomen en op volledige
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voorlezing is deze akte ondertekend door de comparanten en
mij, notaris
E.H. Eikelenboom; R.J. Schilder; E.J. Wemes
VOOR AFSCHRIFT, afgegeven op
vijftien april
tweeduizendvijftien.

