OPRICHTING VERENIGING
Heden de drieentwintigste januari negentienhonderd een en tachtig, verschenen voor mij, Meester Lodewijk
Elisabeth Maria Hubert Vinken, kandidaat-notaris, wonende te Lelystad, hierna te noemen: notaris als
plaatsvervanger waarnemende het kantoor van Meestel Victor Maarten Jan Hak, notaris ter standplaats Lelystad:
1.
2.

3.

De heer Martinus Jacobus Cornelis Hessing, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam op dertig
januari negentienhonderd vijf en vijftig, administratief medewerker, wonende te Lelystad, Schouw 22-67;
Mevrouw Margaretha Berendina Marree (geboren Zeegers) volgens haar verklaring geboren te
Amsterdam op twaalf augustus negentienhonderd twee en vijftig, huisvrouw, wonende te Lelystad, Schouw
10-08;
De heer Gerardus Johannus Hafkamp, volgens zijn verklaring geboren te Apeldoorn op acht augustus
negentienhonderd zeven en vijftig, directeur, wonende te Lelystad, Boeier 04-11;

De comparanten verklaarden:
Dat de vereniging Bowling Bond Lelystad, gevestigd te Lelystad, werd opgericht de dato twee juni
negentienhonderd tachtig;
Dat de algemene ledenvergadering, gehouden te Lelystad op twaalf september negentienhonderd tachtig heeft
besloten de statuten van de vereniging notarieel vast te leggen, van welk besluit blijkt uit een aan deze akte
gehecht exemplaar der notulen dezer vergadering, in welke vergadering eveneens werd besloten de comparanten
tezamen te machtigen om de vereniging bij het passeren der notariële akte te vertegenwoordigen; dat ter
uitvoering van voormeld besluit de statuten bij deze worden vastgesteld als volgt:
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STATUTEN
Naam, Zetel en Doel
Artikel 1.
1.
2.
3.

De vereniging draagt de naam: “Bowling Bond Lelystad” (verder te noemen: de bond)
De bond is gevestigd te Lelystad
De bond is aangegaan voor onbepaalde tijd, ingaande twaalf september negentienhonderd tachtig

Artikel 2.
1.

2.

Het doel van de bond is:
a. het bevorderen van de bowlingsport;
b. het onder zich bundelen van beoefenaren van de bowlingsport;
c. het behartigen van de belangen van zijn leden inzake de bowlingsport.
De bond beoogt niet het maken van winst.

Artikel 3.
1.
2.

Om zijn doel te bereiken heeft de bond om aansluiting verzocht bij de Nederlandse Bowling Federatie
(hierna te noemen: NBF)
De bond verwezenlijkt zijn doel binnen het hem door de NBF aangewezen rayon.

Artikel 4.
De bond tracht zijn doel verder te bereiken door:
a. het aankweken van een sportieve geest onder zijn leden;
b. het onderhouden van uniforme sport- en wedstrijdregels;
c. het organiseren van wedstrijden, competities en andere sportieve evenementen;
d. het aanwenden van alle andere wettige middelen die het doel van de bond kunnen dienen.

De Leden
Artikel 5.
1.
2.

3.
4.

De leden van de bond kunnen zijn; gewone leden, ereleden, leden van verdienste en ondersteunde leden.
Gewone leden zijn die individuele leden die zich hiertoe bij het bestuur hebben aangemeld. Toelating tot de
vereniging geschiedt door aanmelding bij het bestuur tenzij de algemene ledenvergadering besloten heeft tot
een ledenstop.
Ereleden en leden van verdienste zijn die natuurlijke personen, die als zodanig door de algemene
ledenvergadering zijn benoemd. Ereleden worden door de bond vrijgesteld van contributie.
Ondersteunende leden zij die natuurlijke personen of rechtspersonen, die de bond met een bijdrage steunen.
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Artikel 6.
1.
2.
3.

4.

Alle leden van de bond, voor zover het natuurlijke personen betreft, zijn verplicht ook het lidmaatschap van
de NBF te aanvaarden.
Behoudens ereleden, zijn de leden van de bond verplicht de voor hen geldende jaarlijkse contributie aan de
bond waarbij ingegrepen de contributie aan de NBF, te voldoen voor het begin van het contributiejaar.
De leden van de bond zijn voorts verplicht:
a. de belangen van de NBF, van de bond en van de bowlingsport in het algemeen niet te schaden;
b. de statuten en reglementen van de bond na te leven, alsmede de besluiten van de algemene
ledenvergadering en van het bestuur
c. de statuten, reglementen en besluiten van de NBF na te leven.
Voor zover de rechten en verplichtingen van de leden niet geregeld zijn in deze statuten, zullen deze nader
worden geregeld in het algemeen reglement en de eventuele daarbij behorende overige reglementen van de
bond.

Artikel 7.
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de bond. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen
jegens de bond niet nakomt, alsook wanneer van de bond redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door royement. Dit kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten van de bond handelt, of de bond onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de bond geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het einde van een
contributiejaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Het lidmaatschap
kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de bond of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst
toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard te zijnen opgezichte uit te sluiten.
Royement wordt uitgesproken door de algemene ledenvergadering.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap op grond dat redelijkerwijs van de bond niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van
de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe te
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een contributiejaar eindigt, blijft desniettemin de contributie voor
het geheel verschuldigd.
Het eindigen van het lidmaatschap van de bond, en daarmee van de NBF, ontslaat het lid geenszins van zijn
lopende financiële dan wel andere verplichtingen jegens de bond en/of de NBF.

De Algemene Ledenvergadering
Artikel 8.
De algemene ledenvergadering is de wetgevende vergadering en kan besluiten over alle aangelegenheden inzake
de bowlingsport van de bond en zijn leden, voor zover de bevoegdheden in deze bij de wet, bij deze statuten of
krachtens de reglementen niet nadrukkelijk aan het bestuur of aan andere organen zijn voorbehouden.
Artikel 9.
Tenminste tien dagen vóór de aanvang van de algemene ledenvergadering wordt door het bestuur aan de leden
een schriftelijke convocatie uitgereikt of toegezonden, waarin de agenda, de datum, het tijdstip en plaats van
bijeenkomst van de algemene ledenvergadering zijn vermeld.
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Artikel 10.
Toegang tot de algemene ledenvergadering en stemrecht hebben alle leden die niet zijn geschorst.
Artikel 11.
1.

2.
3.
4.

Voor zover uit deze statuten niet uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, worden alle besluiten door de algemene
ledenvergadering genomen met een meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. Onder meerderheid
wordt verstaan meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen.
In de regel wordt over personen schriftelijk, en over zaken mondeling gestemd.
Er kan bij volmacht worden bestemd en er kunnen bij volmacht andere handelingen ter vergadering worden
verricht. Het algemeen reglement bevat hierover nadere bepalingen.
Elk stemgerechtigd lid brengt telkens één stem uit, behoudens eventuele volmachten.

Artikel 12.
1.

2.

3.

Jaarlijks, bij voorkeur binnen twee maanden doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het bondsjaar,
wordt een algemene ledenvergadering gehouden – de jaarvergadering genaamd – waarin het bestuur in ieder
geval ter goedkeuring indient:
a. een financieel jaarverslag, bestaande uit een staat van inkomsten en uitgaven met betrekking tot het
afgelopen bondsjaar en een balans per éénendertig december van dat jaar;
b. een begroting voor het lopende bondsjaar;
c. een jaarverslag van de secretaris over het afgelopen bondsjaar.
De vaststelling van de stukken als bedoeld in het vorige lid déchargeert het bestuur tegenover de bond. De
vaststelling van de in het vorige sub a bedoelde stukken kan pas geschieden nadat daarover advies is
uitgebracht aan de algemene ledenvergadering door de kascontrolecommissie als bedoeld in artikel 13.
In de jaarvergadering vindt tevens de gewone bestuursverkiezing plaats.

Artikel 13.
1.

2.
3.

Tenzij de algemene ledenvergadering op een andere wijze in het toezicht op het bestuur heeft voorzien, kiest
de algemene ledenvergadering een kascontrolecommissie, bestaande uit tenminste twee leden en een
plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
De leden van de in het voorgaande lid bedoelde commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar en
treden volgens een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar.
De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.

Artikel 14.
1.
2.

Onverminderd artikel 12 van deze statuten kan een algemene ledenvergadering worden bijeengeroepen, zo
dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering indien tien procent
van het aantal stemgerechtigde leden het bestuur daarom schriftelijk heeft verzocht, onder vermelding van
de gewenste agendapunten. De algemene ledenvergadering als hier bedoeld dient plaats te vinden binnen
een termijn van niet langer dan vier weken na ontvangst van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen
veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de algemene
ledenvergadering overgaan overeenkomstig artikel 9 of bij advertentie in tenminste één veelgelezen dagblad
in de plaats waar de bond gevestigd is.
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Het Bestuur
Artikel 15.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en hoogste negen stemgerechtigde en meerderjarige leden, daartoe
voor de duur van ten hoogste één jaar door de algemene ledenvergadering benoemd.
De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering gekozen.
Tenzij het algemeen reglement ander bepaalt, worden de overige functies door het bestuur in onderling
overleg verdeeld.
Voordrachten ter benoeming in het bestuur worden gedaan door het bestuur. In het algemeen reglement kan
worden hoeveel stemgerechtigde leden bevoegd zijn om één of meer voordrachten te doen ter benoeming in
het bestuur en op welke wijze dit dient te geschieden.
De bestuursleden hebben zitting van de dag volgende op hun benoeming tot en met de dag van de algemene
ledenvergadering waarop hun benoeming eindigt.
De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
Bij tussentijds aftreden van een bestuurslid kan het bestuur in diens plaats een bestuurslid ad interim
benoemen.
Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het ver
verloop van die termijn.

Artikel 16.
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur met het besturen van de bond.
Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is dan
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in
de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt.
De bond wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of
tezamen met de penningmeester. Bij ontstentenis van de voorzitter komt
medevertegenwoordigingsbevoegdheid toe aan zijn plaatsvervanger.
Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het
sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoeden, het sluiten van
overeenkomsten, waarbij de bond zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Bestuursleden, aan wie krachtens deze statuten vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen
deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de
betrokken rechtshandeling of rechtshandelingen is besloten. Overtreding hiervan kan noch door, noch aan de
bond of de wederpartij worden toegeworpen.
Het bestuur kan zich doen bijstaan door commissies.
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Bondsjaar en Financiën
Artikel 17.
1.
2.

Het financiële boekjaar valt samen met het bondsjaar en loopt van één januari tot en met éénendertig
december daaraanvolgend
Het contributiejaar – dat is de periode waarover de leden hun jaarlijkse contributie verschuldigd zijn – loopt
gelijk met het contributiejaar dat door de NBF is vastgesteld.

Artikel 18.
1.
2.
3.

De geldmiddelen van de bond bestaan uit contributies, inleggelden, ontvangsten uit wedstrijden, donaties,
subsidies, renten en overige baten.
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de bond zodanige aantekeningen te houden dat
daaruit ten alle tijden zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur is verplicht de in het vorige lid en in artikel 12, lid 1, bedoelde bescheiden tien jaren lang te
bewaren.
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De bond en de NBF
Artikel 19.
1.
2.

3.

De bond onderwerpt zich aan de statuten, reglementen en besluiten van de NBF
Het bestuur en de algemene ledenvergadering zien er bij hun handelen en bij het nemen van hun besluiten
op toe, dat deze niet in strijd zijn met de statuten, reglementen en besluiten van de NBF, voor zover het
daarin bepaalde op de bond van toepassing is.
Onder de NBF dient in deze te worden verstaan:
a. de wetgevende vergadering van de NBF;
b. het bestuur van de NBF;
c. de afdeling, waaronder de bond ressorteert, met als bevoegde instanties de afdelingsvergadering op het
afdelingsbestuur.

Artikel 20.
1.
2.

De bond is middels de afdeling, waaronder hij ressorteert, vertegenwoordigd in de wetgevende vergadering
van de NBF.
De vertegenwoordiging van de bond in de afdeling, waar onder hij ressorteert, wordt nader geregeld in het
algemeen reglement.
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Statutenwijziging, Ontbinding en Slotbepalingen

Artikel 21.
1.
2.

3.

Besluiten tot wijziging van deze statuten worden genomen in een (mede) daartoe bijeengeroepen algemene
ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Zij, die de algemene ledenvergadering bijeen hebben geroepen, ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging, moeten tenminste tien dagen vóór de algemene ledenvergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor
de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de algemene ledenvergadering wordt gehouden.
De wijziging, als bedoelt in het voorgaande lid, treedt niet in werking zolang geen goedkeuring van de NBF
is verkregen en voorts niet zolang geen notariële akte daarvan is opgemaakt.

Artikel 22.
1.
2.
3.

4.
5.

Tot het ontbinden van de bond kan slechts worden besloten in een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene
ledenvergadering met tenminste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen.
Een besluit tot ontbinding werkt alleen na goedkeuring van de NBF
De algemene ledenvergadering die tot ontbinding besluit bepaalt tevens de wijze van afwikkeling, in welk
verband tevens een even aantal vereffenaars wordt benoemd met een minimum van twee, waaraan door de
NBF één vereffenaar wordt toegevoegd.
Een eventueel batig saldo na vereffening moet worden teruggestort in de gemeentekas tot de hoogte van de
verstrekte subsidies, het eventueel resterende gedeelte vervalt aan de NBF.
Dit artikel kan niet worden gewijzigd zodra een voorstel tot ontbinding aanhangig is gemaakt.

Artikel 23.
Binnen de bond gelden de sport- en wedstrijdregels die door de NBF zijn vastgesteld of geaccepteerd. De
algemene ledenvergadering is bevoegd om, onder goedkeuring van de NBF, aanvullende regels te geven.
Artikel 24.
Al hetgeen bij het bepaalde in deze statuten ter nadere regeling is aangeduid, alsmede alle ander onderwerpen die
een algemene dan wel bijzondere regeling behoeven, worden neergelegd in reglementen van de bond, vast te
stellen door de algemene ledenvergadering.
Artikel 25.
In alle gevallen waarin deze statuten en de reglementen van de bond niet voorzien, beslist het bestuur. De
comparanten zijn mij, notaris, bekend. Waarvan akte in minuut is verleden te Lelystad op de datum als in het
hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben
dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing
daarvan geen prijs stellen. Vervolgens is deze akte na de beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparanten
en mij, notaris, ondertekend.
Getekend,
M.J.C. Hessing,
M.B. Marree-Zegers,
G.J. Hafkamp,
L. Vinken.
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