
S tatutenw Ij ziging v ereni g ing

Heden, veertien januari twee duizend vrjf, verschenen voor mij, Mr Robertus van Eerten,
notaris te Vught:

, 1. de heer Menso Alting Westerouen van Meeteren, geboren te 's-Gravenhage op
negenentwintig september negentienhonderd achtenveertig, houder van een paspoort

' met nummer NE0600348, te dezer zake woonplaats kiezende op het kantoor van de
door hem bij deze akte vertegenwoordigde rechtspersooÍI, ------------

\- 2. de heer Berend van Weel, geboren te 's-Gravenhage op twaalf april negentienhonderd
eenenvijftig, houder van een paspoort met nummer NB0105954, te dezer zake
woonplaats kiezende op het kantoor van de door hem bij deze akte vertegenwoordigde
rechtspersoon, ------------

ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris van de te Vught gevestigde
vereniging: Vughtse Mixed Hockey- en Cricketclub M.O.P. (Maakt Onderling Plezier),
kantoorhoudende te 5262 Ly Vught, De Bus 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
en Fabrieken onder nummer 40215433.
De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:
L dat genoemde vereniging is opgericht op zes oktober negentienhonderd drieëntwintig; ----
II. dat genoemde vereniging is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken
onder nummer 40215433;
III. dat genoemde vereniging Koninklijk is goedgekeurd bij besluit van negentien april
negentienhonderd eenenzeventig onder nummer 66 ;
tV. dat genoemde vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd;
V. dat de statuten van genoemde vereniging algeheel zijn gewijzigd, bij akte op
vijfentwintig november negentienhonderd zevenennegentig, verleden voor mij, notaris. ------
De statuten werden sedertdien niet gewijzigd,zodat zij thans luiden zoals in gemelde akte
opgenomen.
In de op vijftien juli twee duizend vier te Vught gehouden ledenvergadering van de
vereniging is, met inachtneming van het in haar statuten en reglementen en in de Wet ten
aanzien van termijn en wijze van oproeping, wijze van besluiworming, vereist quorum,
vereiste meerderheid van stemmen en eventuele andere voorschriften bepaalde rechtsgeldig
besloten:
a. de statuten van de vereniging partieel te wijzigen door toevoeging van een nleuv/

slotartikel26;
b. de aldus gewijzigde en opnieuw vastgestelde statuten algeheel te doen opnemen in een

notariële akte:
c. voorzoveel nodi

vereniging, die

statuten van de veren
NAAM EN ZETEL

voorschreven handelingen te verrichten. ---
Ter uiwoering van het vorenstaande verklaarden de komparanten, handelend als gemeld, de

g het bestuur van de vereniging
vertegenwoordi gingsbevoe gdheid

en/of de bestuursleden van de

bezitten, te machtigen de

99006719lrelck

iging vast te stelleri als volgt:



a
'L-

ARTIKEL I
l. De vereniging draagt de naam: YUGHTSE MIXED HOCKEY- EN CRICI(ETCLUB
M.O.P. (Maakt Onderling Plezier). ---
2. Zijheeft.haar zetel in de gemeente VUGHT
3. De vereniging kent de navolgende organen:
- de algemene ledenvergadering;
- het bestuur. -------------
4. De vereniging kent de navolgende statutaire commissies: --------------
- de tuchtcommissie;
- de commissie van beroep;
- de kascommissie.------
DIIUR------
ARTIKEL 2--
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde trjd.-----
VERENIGINGSJAAR - BOEKJAAR----------
ARTTKEL 3 -------------
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar van de vereniging, loopt van een juli tot en met dertig

Junl.
DOEL EN MIDDELEN
ARTIKEL 4-------------
r. Het doer van d""";;;;;;;;----:--------- - - ---
het doen beoefenen en'het bevorderen van de hockey- en cricketsport in al zíjn
verschijningsvoffnen.
2. De vereniging tracht haar doel ondermeer te bereiken door:--------
a. het beschikbaar stellen van accommodaties voor de onder lid I genoemde sporten; -------
b. het lidmaatschap te verwerven en te behouden van de Koninklijke Nederlandse Hockey

Bond, in deze statuten nader aan te duiden als: de Hockeybond; ---:---:
c. het lidmaatschap te verwerven en te behouden van de Nederlandse Cricket Bond, in

deze statuten nader aante duiden als: de Cricketbond;
d. deel te nemen aan de door de onder b en c genoemde bonden georganiseerde of \-;

goedgekeurde competities en andere wedstrijden;
e. wedstrijden te organiseren; --------
f. evenementen op het gebied van de hockey- ofcricketsport te organiseren;
g. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen

bevorderen.
3. De geldmiddelen van de vereniging worden gevormd door:--------
a. de jaarlijkse bijdragen van de gewone- en de junior leden;
b. de eenmalige entreegelden;

c. de hoofdelijke omslagen over de gewone- en de junior leden;
d. de bijdragen van de donateurs;--
e. ontvangsten uit wedstrijden;-----------
f. erfstelling en legaten;
g. subsidies;
h. schenkingen;-------------
i. andere inkomsten en toevallige baten

LIDMAATSCHAP, VEREISTEN
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ARTIKEL 5

l. Als
leden.

2. Als gewoon lid kan tot de vereniging worden toegelaten een natuurlijk persoon die de

ouderdom van achttien (18)jaren heeft bereikt. ------------
3. De vereniging kent voorts junior leden, leden van verdienste en ereleden.

4. Als junior lid kan tot de vereniging worden toegelaten een natuurlijk persoon, die de
ouderdom van achttien (18) jaren niet heeft bereikt, met toestemming van zijn wettelijke
vertegenrvoordiger.
5. Als lid van verdienste van de vereniging kan worden benoemd een natuurlijk persoon, die
zich voor de verenigingzeer verdienstelijk heeft gemaakt.
6. Als erelid van de vereniging kan worden benoemd een natuurlijk
buitengewone wijze voor de vereniging verdienstelijk heeft gemaakt. -

persoon, die zich op

LIDMAATSCHAP, ALGEMEEN ..---..-.--
ARTIKEL 6

l. Het lidmaatschap van de vereniging betreffende gewone leden, junior leden, leden van
verdienste en ereleden is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang vatbaar
2. Waar in de statuten gesproken wordt van leden, worden daarmede tenzij het tegendeel
blijkt, de gewone leden en de junior leden bedoeld.

leden in de zin van het Burgerlijk Wetboek kent de vereniging alleen de gewone

3. Waar in de statuten gesproken wordt van lidmaatschap,
tegendeel blijkt, het lidmaatschap van de gewone leden en het

wordt daarmede, tenzij het
lidmaatschap van de junior

leden hedoeld
LIDMAATSCHAP. AANVANGt

ARTIKEL 7

l. Men wordt gewoon ofjunior lid van de vereniging door schriftelijke aanmelding bij en

toelating als zodanig door het bestuur.
2.Ingeval van niet-toelating tot het gewone- ofjunior lidmaatschap door het bestuur kan de

algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
3. Men wordt lid van verdienste van de vereniging indien men door het bestuur als zodanig
wordt benoemd en die benoeming heeft aanvaard.-------
Het bestuur kan eerst tot benoeming besluiten na goedkeuring van de benoeming door een

commissie die als ballotagecommissie zal fungeren.
4. Men wordt erelid van de vereniging indien men op voordracht van het bestuur door de

algemene ledenvergadering als zodanig wordt genoemd en die benoeming heeft aanvaard. --
LIDMAATSCHAP, RECHTEN EN VERPLTCHTTNGEN------------
ARTIKEL 8-------------
l. Onverminderd hetgeen overigens bij de Wet of de statuten is bepaald, hebben de leden

van de vereniging het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging
gebruik te maken en wel overeenkomstig de reglementen, besluiten en gebruiken van de

vereniging en onder de eventuele nadere voorwaarden, die door het bestuur worden gesteld.-

De leden van verdienste en ereleden hebben diezelfde rechten, zulks met uitzondering van

het recht om op de velden van de vereniging te spelen.-----------------j
Alle leden van de vereniging zijn onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de vereniging. --
2.Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden:---
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tot naleving van alle verplichtingen in
aan de leden opgelegd, waaronder
tegenover de vereniging; -----------------
tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene ledenvergadering
en van het bestuur;
tot naleving van alle verplichtingen in de statuten en de reglementen van de Hockey- of
Cricketbond aan de leden opgelegd, alsmede tot naleving van de door deze bonden van
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen;--
tot het nalaten van alles waardoor de vereniging, de Hockey- of Cricketbond kunnen
worden benadeeld;--

e. tot het opgeven van hunjuiste adres aan de vereniging.
De leden van verdienste en ereleden hebben diezelfrle verplichting zulks met uitzondering
van fi nanciële verplichtingen. --------
3. Ieder, die als gewoon lid of junior lid tot de vereniging wordt toegelaten, is aan de

vereniging eenmalig entreegeld verschuldigd, waarvan de hoogte door de algemene
ledenvergadering wordt vastgesteld. Ieder lid is aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage
verschuldigd, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
Deze jaarlijkse bijdrage wordt jaarlijks verhoogd met de indexering enlof toeslagen zoals
door de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond op grond van de artikelen 8 en 9 van haar
Huishoudel ijk Reglement wordt vastgesteld.
De algemene ledenvergadering kan voor de gewone leden en de juniorleden een

verschillend eenmalig enfreegeld en een verschillend jaariijkse bijdrage vaststellen.
4. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over
de gewone leden en de juniorleden. -----------
Het bepaalde in de vierde zinvan lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. ----
5. De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de
toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van een besluit van de algemene
ledenvergadering, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden van de
vereniging zijn v erzw aard. ----------
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage en de hoofdelijke omslag voor het geheel verschuldigd, behoudens
door het bestuur verleende schriftelijke ontheffing.
LIDMAATSCHAP, SCHORSING, EINDE -
ARTIKEL 9
Het lidmaatschap eindigt: --------------
a. door de dood van het lid; ------
b. door schriftelijke opzegging door het lid;------
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging; -----------
d. door ontzetting door de tuchtcommissie namens de vereniging.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier (4)

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde

van het eerstvolgende verenigingsjaar. -----
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien redelijkerwijs

de statuten en de reglementen van de vereniging
het voldoen aan hun financiële verplichtingen

b.

d.

van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
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3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van
opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaats vinden indien het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten in artikel 5 van de statuten voor het lidmaatschap
gesteld, indien het lid - ondanks betalingsherinnering - niet, niet tijdig of niet volledig het
door hem aan de vereniging verschuldigde voldoet, alsook wanneer redelijkerwijs van de

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.---------
4. Ontzettins uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken \ryanneer een lid in strijd
met de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
De tuchtcommissie stelt het betrokken lid binnen één week na het besluit schriftelijk met
opgave van redenen van het besluit in kennis.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit in beroep te gaan bij de commissie van beroep.
Voor de commissie van beroep alwaar het beroep wordt behandeld, heeft de betrokkene
tijdens de behandeling van het beroep recht van toegang en mag daarin het woord voeren. ---
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, zodat het zijn
rechten als lid van de vereniging niet kan uitoefenen.-
5. Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt opgezegd, omdat het van mening is dat
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te. laten
voortduren, is het bepaalde in de tweede, derde, vierde en vijfde zin van lid 4 van dit artikel
van overeenkorirstige toepassing, rnet clien verstande dat in dat geval het bestuur de

kennisgeving als bedoeld in lid 4 tweede volzin verricht.
6. Wanneer een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de

vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, kan de tuchtcommissie
dat lid voor een door hem te bepalen termijn schorsen, zodathet zijn rechten als lid van de

vereniging niet kan uitoefenen, met dien verstande dat het bepaalde in de tweede, derde en

vierde zinvan lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing is. -------
D ONATETIRS-------------

1. De vereniging kent behalve leden ook donateurs.
2. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die door het bestuur als donateur zrjn
toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door het bestuur
vastgestelde minimum bijdrage te storten.
3. Donateurs hebben de rechten of verplichtingen die aan hen door het bestuur zijn
toegekend ofopgelegd.
4. De rechten en verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde door het bestuur door
opzegging worden beëindigd, met dien verstande dat bij opzegging door de donateur de
jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
BESTUUR, SAMENSTELLTNG, BENOBMTNG, ONTSLAG EN SCHORSTNG --------

l. Het bestuur
vice-voorzitter,

van de vereniging, bestaat uit zeven (7) of meer leden, te weten: voorziÍÍer,
secretaris, penningmeester en commissarissen.----------

Het maximum aantal leden van hqt bestuur wordt vastgesteld door de algemene

ledenvergadering.
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2. Alle leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de gewone
leden benoemd.

3. a. Tot uiterlijk vijf (5) dagen voor de aanvang van de algemene ledenvergadering kunnen
door het bestuur of door tenminste tien (10) gewone leden kandidaten worden gesteld voor
de functie van bestuurslid.
b. Aan een kandidaatstelling
tenminste twee/derde van de

kan het bindend karakter worden
uitgebrachte stemmen genomen

ontnomen door één met
besluit van de algemene

F!

ledenvergadering.
c. Vindt geen kandidaatstelling plaats of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het onder artikel 1l lid 3.b gestelde om aan de kandidaatstelling het
bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar benoeming.
4. De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering
benoemd.
5. Het bestuur kiest uit zijn midden een vice-voorzitter, een secretaris en een

penningmeester, welke functies in een persoon kunnen zijn verenigd. ------------
6. De leden van het bestuur verdelen onderling de verder te vervullen functies en taken. ------
7. Een lid van het bestuur treedt uiterlijk drie (3) jaar na zljn benoeming af, indien bij zijn
benoeming door de algemene ledenvergadering geen kortere termijn is gesteld. -
Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarvergaderingen als bedoeld in artikel 17 lid3 van de statuten.:-------
8. Aftredende leden van het bestuur zijn onmiddellijk herbenoembaar als lid van het bestuur
voor-!,een tiiéiiwe përibde'àls in lid 7-bedobfd, met dien verstande, dat rnen nimmer langer
dan voor een aaneengesloten periode van negen (9) jaar bestuurslid kan zijn, met dien
verstande dat de ledenvergadering de toepasselijkheid van de laatste regel van dit lid buiten
werk kan stellen ten aanzien van een bepaald persoon.

9. Indien een vacature in het bestuur ontstaat, moet daarin zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk in de eerstvolgende jaarvergadering als bedoeld in artikel 17 lid 3 van de statuten,
worden voorzien.---
10. De leden van het bestuur kunnen, ook wanner zij voor een bepaalde tijd zijn benoemd, te
allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen
Terzake van schorsing en ontslag besluit de algemene ledenvergadering met een

meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
1 1. Indien ingeval van schorsing van een lid van het bestuur de algemene ledenvergadering
niet binnen drie maanden na de schorsing tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de

schorsing.
Het geschorste lid van het bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene

ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan. -----
12.Het bestuurslidmaatschap eindigt, behoudens het hiervoor in dit artikel bepaalde:

a. doordat het lid van het bestuur opzeg! of het vrije beheer over zijn verÍnogen verliest;---
b. doordat het lid van het bestuur ophoudt gewoon lid van de vereniging te zijn.
BESTUUR, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN
ARTIKEL 12

l. Ook indien het bestuur uit minder dan zeven (7) leden bestaat, blijft het bestuur niettemin
volledig bevoegd, behoudens het bepaalde in artikel 14 van de statuten, doch is gehouden

ervoor zorgte dragen dat zo spoedig mogelijk aan het bepaalde in artikel I 1 lid I eerste zin

wordt voldaan. ---------------
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2. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en heeft behoudens hetgeen

elders bij ofkrachtens de statuten aan andere organen van de vereniging is opgedragen, alle
daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden, daaronder met name ook
begrepen de uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering en het

zorgdragen voor de naleving van de statuten en de reglementen van de vereniging.-------
3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het

sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden, bezwaren of (ver)huren voor
een duur van twee (2) jaar of langer van registergoederen en tot het sluiten van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van
een derde verbindt. -
4. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid kan door en tegen

derden beroep worden gedaan.

BESTUUR, VERGADERINGEN BN BESLUITVORMING---------
ARTIKEL 13 -----_-
1. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand en voorts zo dikwijls als de

voorzitter, danwel tenminste vier (4) andere leden van het bestuur dit noodzakelijk achten. -
2.Devergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter, danwel door
de leden van het bestuur in het vorige lid van dit artikel bedoeld of namens deze(n) door de

secretaris.
3. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste drie (3) dagen, de dag yan de

oproeping en die van de velgadering niet medegerekcnd, onder opgave van de te behandelen
onderwerpen en plaats en tijdstip van de vergadering
4. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de

meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is.---*----
5. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met meerderheid van de uitgebrachte
stemmen
Ieder lid van het bestuur heeft een (1) stem.-*
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,

wordt herstemd tussen de twee (2) personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zo

nodig na tussenstemming. -------
Indienbijeenherstemmingdestemmenstaken,beslisthetlot.
6. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen van het

bestuur worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer leden van het bestuur
zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.

Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende, gesloten briefi es.

7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. -
8. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen van het bestuur; bij diens

afivezigheid leidt de vice-voorzitter de vergaderingen van het bestuur. Is hij ook afwezig,

dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

9. Het door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel, dat door het bestuur een

besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,

voorzover werd gestemd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.----
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel

bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,
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wanneer de meerderheid van de leden van het bestuur of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid van het bestuur dit verlangt. ----
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Van het verhandelde in de vergadering van het bestuur worden notulen gehouden door
de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aar,gewezen persoon, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. -

Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. -----------
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering, waarop de
notulen betrekking hebben, als notulist heeft gefungeerd.---------
12. In afivijking van het in dit artikel bepaalde kunnen, zolang in een vergadering van het
bestuur alle in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig zijn, geldige besluiten worden
genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al
zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen van het bestuur niet in acht genomen.-----------
VERTEGENWOORDIGING
ARTIKEL t4 ------------
De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door het bestuur,
alsmede door de voorzitter of de vice-voorzitter, tezamen met de secretaris of
penningmeester.
COMMISSIES DOOR HET BESTUUR INGESTELD-----

L Voor de organisatie van evenementen of anderszins kan het bestuur commissies instellen.
2. Bij voorkeur zal steeds een bestuurslid lid zijn van iedere door het bestuur ingestelde
commissie.
3. Alle door het bestuur ingestelde commissies zullen werkzaam zljn onder
verantwoordelij kheid van het bestuur. --
4. De taak en de werkwijze van ieder door het bestuur
instelling door het bestuur worden vastgesteld, dat

ingestelde commissie, zullen bij de

steeds bevoegd is die taak enlof
werkwijze nadien te wijzigen.
CRICI(ETC OMMIS SIE -----------
ARTIKEL 154--.-------
1. De cricketcommissie bestaat uit vier of meer leden, te weten:
voorzitter, secretaris, penningmeester en gewone commissieleden. --------
In de cricketcommissie heeft tenminste één lid van het bestuur zitting.
Het maximum aantal leden van de cricketcommissie wordt vastgesteld door de gewone
leden die volgens het register bedoeld in artikel 2l de cricketsport beoefenen (hierna te
noemen "cricketleden"). ----------
2. Jaarlijks wordt tenminste één vergadering van cricketleden gehouden en voorts zo
dikwijls als de cricketcommissie zulks wenselijk beoordeelt.
3. Het bepaalde in artikel 1l leden 2 tot en met 11, artikel 16 leden 2 en3, artikel 18 leden 2

tot en met 5, artikel 19 en artikel 20, is voor zoveel mogelijk van overeenkomstige

toepassing, waarbij voor "algemene ledenvergadering" en 'Jaarvergadering" gelezen moet

worden "vergadering van cricketleden", voor "bestuur" "cricketcommissie" en voor
"gewone leden" "cricketleden".-----------
ALGEMENE LEDEN\TERGADERING, BEVOEGDHEDEN EN STEMRECHT -------
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ARTIKEL I6
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de Wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan van de vereniging zijn
opgedragen
2.In de algemene ledenvergadering hebben alleen de gewone leden stemrecht.
Ieder gewoon lid, derhalve ook een lid van het bestuur, heeft één stem. --------
3. Een gewoon lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander gewoon lid
uitbrengen, met dien verstande dat een gewoon lid slechts voor twee gewone leden als

gemachtigde stem kan uitbrengen met betrekking tot hetzelfde ldezelfde agendapunt(en). ---
ALGEMENE LEDENVERGADERING, PLAATS EN JAARVERGADERING EN
COMMISSIES DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING INGESTELD ------
ARTIKEL I7
L De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vereniging haar

zetel heeft. -
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, en wel uiterlijk zes

maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die termijn door de

algemene ledenvergadering.
3. In de in het vorige lid van dit artikel bedoelde algemene ledenvergadering (ook te noemen
"jaarvergadering") brengt het bestuur zijn jaarverslag, opgemaakt door de secretaris, uit en

doet het, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en overige
nodige bescheiden, opgemaakt door de penningmeester, rekening en verantwoording over
zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd beleid.
In dejaarvergadering worden voorts in elk geval de volgende punten behandeld:
a. goedkeuring van de begroting, opgemaakt door de penningmeester, voor het komende

verenlgmgsJaar;
b. vaststelling van de jaarlijkse bijdrage als bedoeld in artikel 8 lid 3 van de statuten voor

het komende verenigingsjaar. ----
4. Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds eerder een
gehouden, waarin die punten zijn behandeld, worden in de

algemene ledenvergadering is
jaarvergadering voorts in elk

geval de volgende punten behandeld:
a. benoeming van de in het volgende lid van dit artikel bedoelde commissie;
b. vervulling van vacatures in het bestuur.
5. Jaarlijks benoemt de algemene ledenvergadering een commissie, bestaande uit twee of
meer gewone leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de door de penningmeester opgemaakte stukken, vermeld in lid
3 van dit artikel en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen
uit.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige kennis,

dan kan zíj zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. ---------------
6. Het bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde door de penningmeester opgemaakte

stukken tijdig vóór de dag waarop de algemene ledenvergadering, waarin die stukken zullen
worden behandeld, wordt gehouden, aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde commissie

toekomen.--
7.Het bestuur is verplicht aan de commissie bedoeld in lid 5 van dit artikel alle door haar

gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de

vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
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8. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering zonder voorbehoud van de door het
bestuur gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor al zijn
handelingen in het betreffend verenigingsjaar, waaryan uit de overgelegde stukken blijkt. ----
TUCHTCOMMISSIE
ARTIKEL I7A --..-.....
l. De tuchtcommissie van de vereniging is het enige orgaan van de vereniging dat op

verzoek van het bestuur, de ledenvergadering danwel op verzoek van een lid bevoegd is te
oordelen over een vermeend handelen of nalaten door een lid in strijd met de bepalingen van
deze statuten en met bepalingen van reglementen van de vereniging,ten aanzien waarvan de

tuchtcommissie tot het opleggen van een sanctie bevoegd is verklaard.
Samenstelling en wijze van benoeming van de tuchtcommissie is vastgelegd in het
tuchtreglement.
2. De uitoefening van de tuchtrechtspraak en het opleggen van de straffen en de

tenuitvoerlegging geschiedt overeenkomstig het bepaalde in het tuchtreglement van de

vereniging. Het tuchtreglement wordt vastgesteld respectievelijk gewijzigd door de

algemene ledenvergadering, bij gewone meerderheid van stemmen. De tuchtcommissie
heeft de bevoegdheid om in de in het tuchtreglement bepaalde gevallen bevoegdheden te
delegeren.--
COMMISSIE YAN BEROEP
ARTIKEL I78 ----------
De vereniging kent een commissie van beroep, welke in de gevallen waarin de statuten en

de reglementen van de vëreniging beroep toelaten. als enig daartoe bevoegd orgaan van de

vereniging in hoogste instantie oordeelt over een door het bestrafte lid of het bestuur
gewraakte uitspraak van de tuchtcommissie. ---------
SAMENSTELLING EN BENOEMING TUCHTCOMMISSIB EN COMMISSIE VAN
BEROEP
ARTIKEL I7C
De leden van de tuchtcommissie en commissre van
algemene vergadering door de algemene vergadering

beroep worden in
benoemt voor de

een jaarlijkse
duur van drie

veren i gi ngsj aren. ---------
De voorzitters van deze commissies worden als zodanig benoemd.
Elk commissielid treedt aldus af in de derde jaarlijkse algemene vergadering, volgend op die
waarin zijn benoeming plaatsvond, volgens een door het bestuur van de vereniging op te
stellen rooster van aftreden.
De aftredende is terstond herkiesbaar
Een in een tussentijdse vacature benoemde neemt op het rooster de plaats in van zijn
voorganger.
Een aftredend lid defungeert en de nieuw benoemde treedt in functie onmiddellijk na afloop
van de algemene vergadering waarin de benoeming plaatsvond
De benoeming van een lid geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, behoudens het

hiema bepaalde.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn zowel bevoegd het bestuur van de vereniging,
nadat deze de voorzitter van de betreffende commissie gehoord heeft, als op schriftelijk
verzoek van tenminste vijfentwintig gewone leden of zoveel gewone leden als gezamenlijk

bevoegd zijn éénltiende deel van de stemmen in een algemene ledenvergadering uit te
brengen.----
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Een voordracht door het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering vermeld dan wel
tenminste acht dagen voor de vergadering ter inzage liggen in de bestuurskamer van de
verenlglng.
Een voordracht door voornoemde gewone leden moet schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
Deze voordracht moet eenduidig aangeven tegen welke kandidaat, zoals voorgesteld door
het bestuur, zij wordt ingediend. De betreffende brief dient minimaal acht dagen voor de

datum van de algemene vergadering op het secretariaat van de vereniging te zijn ontvangen.
Aan elke bindende voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit.----
Besluit de algemene vergadering tot ontneming van het bindend karakter, dan is zij vrij in de

keus. --------
De leden van de tuchtcommissie en de commissie van beroep mogen geen deel uitmaken
van het bestuur van de vereniging.

De tuchtcommissie bestaat uit tenminste drie leden, onder wie de voorzitter, die elk bevoegd
zljn eén of meer aanhangig gemaakte tuchtprocedures alleen te behandelen, tenzij de

tuchtcommissie in een bijzonder geval bepaalt dat de behandeling door drie leden dient te
geschieden.
De commissie regelt in onderling overleg haar werkzaamheden.
ARTIKEL 178 ----------
1. De commissie van beroep bestaat uit tenminste drie leden, onder wie de voorzitter. De
commissie regelt in onderling overleg haar werkzaamheden.
2. Elk beroep wordt door drie commissieleden beoordeeld. Neemt de voorzitter van de

commissie aan de behandeling van het beroep deel, dan leidt hij de zitting; zo niet dan

wijzen de drie zittende commissieleden uit hun midden degene aan die de zitting zal leiden. -
ALGBMENE LEDENVERGADERING, WIJZE EN RECHT VAN BIJEEI\ROEPEN
ARTIKEL 18 ----__.
1. Naast de in artikel 17 lid 2 van de statuten bedoelde vergaderingen worden voorts zo
dikwijls algemene ledenvergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk oordeelt. --
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste vijfentwintig gewone leden of zoveel gewone leden
als gezamenlijk bevoegd zrjn een/tiende gedeelte van de stemmen in een algemene
ledenvergadering uit te brengen, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een

algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Wordt aan die verplichting door het bestuur niet binnen veertien dagen voldaan, dan kunnen
de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering overgaan op de

wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept, danwel bij advertentie
in tenminste één in de plaats waar de vereniging haar statutaire zetel heeft veelgelezen
dagblad.
De aldus bijeengeroepen algemene ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen.-----

3. Behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid van dit artikel roept het bestuur de

algemene ledenvergadering bij een.

De bijeenroeping geschiedt op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de

oproeping en die van de ledenvergadering niet meegerekend.------------
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De bijeenroeping geschiedt door middel van een mededeling in het clubblad van de
vereniging ofdoor middel van oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden als

vermeld in het register bedoeld in artikel 2l van de statuten.
4. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de ledenvergadering en de te
behandelen onderwerpen. ------------
5. Zolang in een algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig z4n, kunnen
geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van de algemene
ledenvergaderingen niet in acht genomen.
ALGEMENE LEDENVf,RGADERING, LEIDING EN NOTULBN
ARTIKEL I9
l. De voorzitter, of bij diens afivezigheid de vice-voorzitter, leidt de algemene

ledenvergadering. -----
Is ook de vice-voorzitter afwezig, dan leidt een ander lid van het bestuur de algemene

ledenvergadering. ------
Zonodig voorziet de algemene ledenvergadering zelf in haar leiding
2.Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de

algemene ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een

niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel
bedoelde oordeel de juiSfheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

wanneer de meerderheid van de ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een gewoon lid dit verlangt.----*-:
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
4. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen gehouden door de

secretaris of door de daartoe door de voorziffer aangewezen persoon, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. -----
Zij die de ledenvergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de ledenvergadering,
waarop de notulen betrekking hebben, als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
ALGEMNNE LADENVtrRGADERING, TOEGANG EN BESLUITVORMING
ARTIKEL 20 -_____
l. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle gewone leden, leden van
verdienste en ereleden van de vereniging, alsmede degenen die daartoe door het bestuur of
de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
De leden van verdienste en ereleden hebben het recht het woord te voeren in de algemene

ledenvergadering en in de algemene ledenvergadering gevraagd ofongevraagd advies uit te
brengen

2. Alle besluiten
voorgeschreven,

waaromtrent bij
worden genomen

de Wet of de statuten geen grotere
met volstrekte meerderheid van

meerderheid is
de uitgebrachte

stemmen.---
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
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Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen verkregen, zonodig
na tussenstemming.
Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer gewone leden zulks
verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden en met dien verstande, dat
indien de betreffende algemene ledenvergadering blijkens meerderheid van de uitgebrachte
stemmen zulks verlangt, stemmingen over zaken schriftelijk geschieden. ---------
Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefi es. ---
4. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter
van de ledenvergadering. ------
5. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn zij niet in ledenvergadering
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering, voorzover
het althans niet betreft een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging. -
REGISTER

1. Het besfuur houdt een register, waarin de familienaam, de voorletters, het adres, de
geboortedatum, alsmede de datum van toelating van ieder lid worden aangetekend, onder
ve,qr4elding van een lidmaatschapsnummer, alsmede of het lid beoefenaar is van de hockey-
of-cricketsport.
2.}{et register wordt regelmatig bijgehouden-.:--.
3. Op verzoek van een lid verstrekt het bestuur een uittreksel uit het register betreffende zijn
inschrijving als lid.
REGLEMENTEN
ARTIKEL 22 ----------------
De algemene ledenvergadering kan reglementen vaststellen, die niet in strijd mogen zijn met
de Wet of met de statuten.-
In die reglementen kunnen bepalingen worden opgenomen ter nadere uitwerking van
hetgeen in de statuten is geregeld, danwel aangelegenheden worden geregeld, die niet in de

statuten of de Wet zijn geregeld

ARTIKEL 23

1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de

algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de

statuten zal worden voorgesteld en voorts onder mededeling waar de inlid 2 van dit artikel
bedoelde nederlegging plaatsvindt
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het bepaalde in artikel l8 van

de statuten, tenminste tien dagen vóór de dag van de ledenvergadering een afschrift van het

voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe voor de

leden geschikte bij de oproeping vermelde plaats voor de leden ter inzage leggen tot na

afloop van de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden.

3. Het bepaalde in de leden I en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de

algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
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4. Tot wijziging van de statuten kan, indien het voorgaande lid van dit artikel niet van
toepassing is, door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een

meerderheid van tenminste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen.---
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de

wijziging zullen luiden, neer te leggen bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen
wier gebied de vereniginghaar zetel heeft.
ONTBINDING--------
ARTIKEL 24 -----------
1. Het bepaalde in de leden 1,2,3 en 4 van het voorgaande artikel van de statuten is, zoveel
mogelijk, van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering
tot ontbinding van de vereniging.-------
2. Tenz4 de algemene,ledenvergadering bij het in het vorige blad van dit artikel bedoelde
besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten

tijde van de ontbinding gewoon lid van de vereniging waren.
3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het

bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar

verïnogen nodig is.

5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan. moeten aan haar naam

worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie". -----------
6. Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding
inschrijving te doen in het in artikel 23 lid 6 van de statuten bedoelde register.

ARTIKEL 25 _____-
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het
bestuur.
ARTIKEL 26 -____
Naast de hiervoor in deze statuten aangeduide leden kent de vereniging voorts bijzondere
leden.
Als bijzonder lid kan door het bestuur tot de vereniging worden toegelaten een natuurlijk
persoon, die gebruik maakt van de op het MOP-terrein gelegen golfaccommodatie.
Een natuurlijk persoon wordt slechts bijzonder lid van de vereniging door het lidmaatschap
van de vereniging MOP Golfirereniging Ons Buiten, gevestigd te Vught.
Een als zodanig tot de vereniging toegelaten bijzonder lid heeft toegang tot de algemene

ledenvergaderingen van de vereniging, maar een dergelijk lid heeft geen stemrecht. -------
De door het bijzonder lid jaarlijks verschuldigde contributie wordt vastgesteld door het

bestuur van de vereniging samen met het bestuur van genoemde Golfrereniging.---
De komparanten zijn mij, notaris, bekend.---
Waarvan akte in minuut is verleden te Vught op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. --

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de komparanten,

hebben deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben

kennis genomen, met de inhoud daarvan in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan

geen prijs te stellen.
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Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparanten en mij, notaris,
ondertekend
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