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STATUTENWIJZIGING. 

Heden, de twintigste april------------------------------- 
riégënl::1enhonder.n negen en tachtig verschenen voor mij, --- 
Franciscus Anthonius Mô~l·r-+1.0.taris ter standplaats----- 
Gouda: --------------------------------------------------- 
1. de heer Adrianus Mul, vertegenwoordiger, wonende te 

Waddinxveen, Korenakker 13, volgens zijn verklaring --- 
geboren op vijftien januari negentienhonderd zes en --- 
veertig; ---------------------------------------------- 

2. de heer Hendrik Schouten, gemeente-ambtenaar, wonende - 
te Gouda, waterpeper 15, volgens zijn verklaring------ 
geboren op drie en twintig december negentienhonderd -- 
negen en dertig; -------------------------------------- 

3. de heer Willem Dirk van den Berg,--------------------- 
groeps-administrateur, wonende te Bodegraven,--------- 
Koninginneweg 177, geboren op negen en twintig april -- 
negentienhonderd zes en veertig;---------------------- 

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, ------ 
secretaris en penningmeester van de te Gouda gevestigde -- 
vereniging: Scheidsrechtersvereni in "Gouda en Omstreken" 
en als zodanig gemelde vereniging 1ngevo ge het gestelde - 
in artikel 20 lid 7 van de statuten van voormelde-------- 
vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende. ------------- 
De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat in - 
de algemene vergadering van veertien maart--------------- 
negentienhonderd acht en tachtig tot statutenwijziging is 
besloten, van welk besluit blijkt uit de notulen van die - 
vergadering, waarvan een kopie aan deze akte is---------- 
vastgehecht. --------------------------------------------- 
De komparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de - 
statuten van voormelde vereniging voortaan zullen luiden - 
als volgt: ----------------------------------------------- 
NAAM EN ZETEL. ------------------------------------------- 
Artikel 1. ----------------------------------------------- 
De vereniging, gewoon lid van de Centrale Organisatie van 
Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam: ------- 
SCHEIDSRECHTERSVERENIGING "GOUDA EN OMSTREKEN''. ---------- 
Zij heeft haar zetel in de gemeente Gouda. --------------- 
DOEL EN DUUR. -------------------------------------------- 
Artikel 2. ----------------------------------------------- 
Oe v~r--enfging stelt zich ten doel de belangen van het---- 
scheidsrechterswezen op het gebied van het voetbalspel in 
de ruimste zin des woords in Gouda en omstreken te------- 
bevorderen en te behartigen. ----------~------------------ 
Zij tracht dit doel met name te bereiken door: ------- 
a. de kennis van de regels van het voetbalspel te --- 

verbreiden bij en te doen onderhouden door haar led 
en de beoefenaren en aanhangers van het voetbalspel 

b. een goede lichamelijke conditie van haar leden te----- 
bevorderen; ------------------------------------------- 

c. de samenwerking en de onderlinge kennismaking van haar 
leden te bevorderen; ---------~------------------------ 

d. het aanbrengen en instandhouden van de nodige--------- 
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accommodaties. ---------------------~------------------- 
Doch andere wettige middelen, welke het bereiken van de -- 
doelstelling kunnen bevorderen, zijn tevens toe~estaan. -- 
Artikel 3. ----------------------------------------------- 
De vereniging opgericht vijftien januari negentienhonderd 
vijf'eri dertig, laatstelijk goedgekeurd bij Koninklijk --- 
Besluit de dato vijf juli negentienhonderd vier en------- 
zeventig, nummec EV 2488, is vanaf heden aangegaan voor -- 
onbepaalde tijd.----------------------------------------- 

'LEDE~. -------------------------------- - -------------- 
~rtikel 4. -------------------- ----------------------- 
1-b~~reniging kent gewone leden, ereleden, Jeden van 

verdienste en begunstigers. ------------------------- 
2 Waar in deze statuten wordt gesproken van leden, dan 

zijn daar, met uitzondering van artikel 7, onder be- 
grepen de gewone leden, ereleden en leden van verdien- 
ste. ------------------------------------------------ 

3 Gewone leden kunnen zijn: --------------------------- 
a scheidsrechters en oud-scheidsrechters van de Ko- 

ninklijke Nederlandsche Voetbalbond, hierna te noe- 
men K.N.V.8. en/of van een afdeling van de K.N.V.B. 

~ natuurlijke personen, die naar het oordeel van het 
bestuur op andere wijze dan als scheidsrechter het 
doel van d~ vereniging b2vorderen. ---------------- 

4 Ereleden zijn natuurlijke personen die zich jegens de 
vereniging bijzonder en langdurig verdienstelijk heb- 
ben gemaakt en daartoe door een algemene vergadering 
op gemotiveerd voorstel van het bestuur met tenminste 
twee/derde der geldig uitge':Jrachte stemmen worden be- 
noemd. ---------------------------------------------- 

5 Leden van verdienste zijn natuurlijke ·personen die 
door hun prestaties aanspraak kunnen maken op e~ken- 
telijkheid van de vereniging en daartoe op de wijze 
als bepaald in sub 4 van dit artikel worden benoemd. 

6 Het bestuur houdt een register waarin de namen en 
adressen van alle leden en begunstigers zijn opgenomen. 

Artikel 5, --------------------------------------------- 
1 be gewone leden, ereleden en leden van verdienste van 

de vereniging zijn tevens gewoon lid van de Centrale 
Organisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S. ). --- 

2 Een natuurlijk persoon die als scheidsrechter fungeert 
in de K.N. V.B. of één van de afdelingen kan s l.echt s gewcon lid: 
erelid of 1·ict van verd.i.enst e ·zijn van de vereniging . ..:.:. - 

DE BEGUNSTIGERS. --------------------------------------- 
Artikel~------------------··--------------------------- 
18egunstigers zijn natuurlijke en rechtspersonen die 

zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel 
te steunen met een door het bestuur vast te stellen 
minimum bijdrage, welke jaarlijks aaneepast kan wer- 
den. -----------------~------------- ------------------ 

2 Begunstigers hebben geen andere rechten en verplich- 
tingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten 
zijn toegekend of opgelegd. -~------------------------ 

3 De rechten en verplichtingen van begun~tigers kunnen 
te allen tijde wederzijds door opzegging worden be- 
eindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor 
het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschul- 
digd blijft. ----------------------------------------- 
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TOELATING. ------------------------------------· 
Artikel 7. --------------------------------------------- 
1 Het bestuur beslist omtrent toelating van leden en be- 

guns~iger~_na aanmeldi~g bij· het bestuur, gevolgd door 
schrifteliJke acceptatie van die aanmelding door het 
bestuur. - ------------------------------------------- 
Voor die acceptatie is een besluit ·van het bestuur ver- 
eist, te nemen bij gewone meerderheid van stemmen van 
alle aanwezige b~st~ursle~eri. ------------------------- 

2 Bij niet-toelàting tot lid of begunstiger door het be- 
stuur, hetgeen onder opgaaf van redenen en met vermel- 
ding van dit artikel schriftelijk aan betrokkene dient 
t~ worden medegedc~1dJ kan de algemene ledenvergade- 
ring desgevraagd als,1og tot toelating besluiten. ------ 

GELDMIDDELEN. ------------------------------------------- 
Artikel 8. ---------------------------------------------- 
1 De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: -------- 

a.de contributie van de leden; ------------------------ 
b.donaties; ------------------------------------------- 
c.andere inkomsten. ----------------------------------- 

2 Indien gehele of gedeeltelijke ontheffing als bedoeld 
in artikel 9 lid 3 financiële consequentie heeft voor 
de C.O.V.S., dan is de vereniging gehouden deze te vol- 
doen. --------------------------------------··---------- 

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. ---------------------------- 
Artikel 9, ---------------------------------------------- 
1 De leden en zij die deel uitmaken van de organen der 

vereniging en van de C.O.V.S. moeten zich als zodanig 
jegens elkaar gedragen naar hetgeen door de redelijk- 
heid en de billijkheid wordt gevorderd. --------------- 

2 Ieder lid is verplicht: ------------------------------- 
a de statuten en de reglementen van de vereniging als- 

mede de besluiten van het bestuur, de algemene verga- 
dering of van een ander orgaan van de vereniging na 
te leven, ------------------------------------------- 

b de statuten en reglementen van de C.O.V.S. en de be- 
sluiten van haar organen na te leven; --------------- 

t de belangen van de vereniging, de C.O.V.S. en het 
voetbalscheidsrechterswezen in het algemeen niet te 
schaden, -------------------------------------------· 

d desgevraagd volledige en juiste inlichtingen en opga- 
ven te verschaffen aan het bestuur van de vereni- 
ging, het hoofdbestuur van de C.O.V.S. en/of het be- 
stuur van het district waarbij de vereniging is inge· 
deeld of aan een door één hunner aangewezen persoon; 

e zich te onthouden van het maken van inbreuk op de 
uitsluitende bevoegdheden van het bestuur van de 
yereniging en/of de C.O.V.S. ------------------------ 

3 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaar- 
J.ijkse bijdrage, die jaarlijks door de algemene verga- 
dering zal worden vastgesteld. ------------------------ 
Zij kunnen daar~oe in categoriën worden ingedeeld, die 
een verschillende bijdrage betalen. -------------------- 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele 
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot 
het betalen van een bijdrage te verlenen. ------------- 



-4- 

EINDE LIDMAA~SCHAP. ------------------------------------ 
Artikel 10. --------------~----------------------------- 
1.Het lidmaatschap eindi~t: ---------------------------- 

a. door het overlijden van het lid;----------------- 
b door opzegging.van het lid; ----------------------- 
c door opzegging nameris de vereniging; ------------:- 
d door ontzetting. ---------------------------------- 

2 Öpiegging van het lidmaatschap door het lid of door d 
vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van 
het verenigingsjaar, met in achtneming van een opzeg- 
gingstermijn van vier weken. ------------------------ 
Echter kan ook het lidmaatschap onmiddellijk worden 
beëindigd indien van de vereniging of van het lid re- 
delijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap 
te laten voortduren. -------------------------------- 

3 Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be- 
stuur. ---------------------------------------------- 
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer 
een lid heeft opgehouden aan de in deze statuten ver- 
melde vereisten voor het lidmaatschap te voldoen, of 

.wanneer hij zijn verplichtingen jegens de verenigin 
niet nakomt of wanneer van de vereniging redelijker- 
wijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te late. 
voortduren. ----------------------------------------- 

·4 Een lid is niet bevoegd om door opzegging van zijn 
lidmaatschap, anders dan conform het in lid 2 van dit 
artikel bepaalde, een besluit, waarbij de verplichtin 
gen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, 
te zijnen opzichte uit te sluiten. ------------------ 

5 Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een 
lid in ernstige mate in strijd met de statuten en/of 
besluiten van organen van de vereniging handelt, ofde 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt dan wel na 
sommatie nalatig blijft zijn contributie te voldoen. 
Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, word 
het betrokken lid ten spoedigste door middel van een 
aangetekend schrijven van het besluit met opgave van 
rede~(en) in kennis gesteld. ------------------------ 
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangs 
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algeme 
vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende 
het beroep is het lid geschorst. ------------------- 
Het besluit van de algemene vergadering tot ontzettin 



zal·moeten worden genomen met tenminste twee/derde van 
het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Tegen dit be- 
sluit is geen beroep mogelijk. ----~------------------ 

6 Ingeval een lid door opzegging of ontzetting geen lid 
meer is van de C.O.V.S., is het bestuur verplicht het 
lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke 
ingang op te zeggen, met in achtneming van het bepaal- 
de in lid 3. ----------------------------------------- 

7 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het vereni- 
gingsjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bij- 
drage voor het geheel verschuldigd. ------------------ 

DE SANCTIES. ------------------------------------------- 
Artikel 11. -------------------------------------------- 
1 Het bestuur is bevoegd om, ingeval van niet nakomen 
van de verplichtingen als bedoeld in artikel 9, de vol- 
gende straffen op te leggen: ------------------------- 
a berisping;----------------------------------------- 
b schorsing; ----------------------------------------- 
c opzegging, zoals geregeld in artikel 10 lid 3; ----- 
d ontzetting, zoals geregeld in artikel 10 lid 5. ---- 

2 Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van twaalf 
maanden worden opgelegd. Gedurende de periode dat een 
lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap ver- 
bonden rechten worden ontzegd door het bestuur. ------- 

ALGEMENE VERGADERINGEN. -------------------------------- 
Artikel 12. ----------------------------------------- -- 
1 Aan de algemene vergadering komen in de vereniging al- 

le bevoegdheden toe die niet door de wet of de statu- 
ten aan andere organen zijn opgedragen. -------------- 

2 Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het 
verenigingsjaar een algemene vergadering - de jaarver- 
gadering - worderi gehouden. -------------------------- 

3 De agenda van deze vergadering bevat in ieder geval: 
a vaststelling van de notulen van de vorige algemene 

vergadering; --------------------------------------- 
b ingekomen stukk~n; --------------------------------- 
c jaarverslag van de secretaris;--------------------- 
d jaarverslag van de penningmeester;----------------- 
e verslag van ·de kascommissie;----------------------- 
f vaststelling van de contributie· -----~------------- • J 

g vaststelling van de begroting;--------------------- 
h bestuursbeleid;-------~---------------------------- 
i verkiezing bestuursleden; -------------------------- 
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jlverkiezing leden van de kascommissie;-------------- 
k verkiezing leden van andere commissies;------------ 
1 rondvraag.----------------------------------------- 

4 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dik- 
wijls als het bestuur dit wenselijk acht of indien een 
zodanig aantal leden als.bevoegd is tot het uitbrengen 
van één/tiende gedeelte der stemmen, met een maximum 
van vijfentwintig, hiertoe, onder opgave van de te be- 
handelen onderwerpen, een schriftelijk verzoek aan het 
bestuur doet, hetwelk dan verplicht is tot het bijeen- 
roepen van deze algemene vergadering binnen een ter- 
mijn van twee weken en deze binnen zes weken na ont- 
vangst van het verzoek te doen houden. --------------- 
Indien aan het verzoek binnen twee weken geen gevolg 
is gegeven, dan kunnen de leden die het verzoek hebben - 
gedaan zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproe- 
ping overeenkomstig artikel 1Ó of bij advertentie in 
tenminste één, ter plaatse waar de vereniging geves- 
tigd is, veel gelezen dagblad.----------------------- 

TOEGANG EN STEMRECHT. ---------------------------------- 
Artikel 13. -------------------------------------------- 
1 Toegang tot de algemene vergadering hebben: ---------- 

a gewone leden; --------------------~----------------- 
b ereleden;------------------------------------------ 
c leden van verdienste;---------------~-------------- 
d begunstigers; -------------------------------------- 
e leden van het hoofdbestuur van de C.O.V.S.; -------- 
f leden van het districtsbestuur van de C.O.V.S. waar- 

onder de vereniging ressorteert;------------------- 
g hiertoe uitgenodigde leden van bestuur en commissies 
van de K.N.V.B. en zijn afdelingen. ---------------- 

De onder d. e, feng genoemden hebben voor zover zij 
niet ook. gewoon lid, erelid of lid van verdienste van 
de vereniging zijn, een adviserende stem. ------------ 
Uitsluitend de onder a, ben c genoemden zijn stemge- 
rechtigd. -------------------------------------------- 
Geen toegang hebben geschortste leden.--------------- 

2 Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde per- 
sonen·beslist de algemene vergadering. --------------- 

3 Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, 
heeft ~~n stem. -------------------------------------- 

4 Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door 
een schriftelijk ge~achtigd ander lid, dat echter in 
tota~l niet meer dan drie stemmen k~n uitbrengen. 
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VOORZITTERSCHAP - NOTULEN.----------------------------- 
Artikel 14. ---------------------------- --------------- 
1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voor- 

zitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. ---- 
Ontbreken de voorzitte~ en zijn plaatsvervanger, dan 
treedt een ander, door het bestuur aan te wijzen, be- 
stuurslid als voorzitter op. ------------------------- 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap 
voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. -- 

2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering wordt 
door de secretaris of een ander, door het bestuur aan- 
gewezen persoon, notulen gemaakt. De notulen worden 
ter kennis van de leden gebracht en dienen door de 
eerstvolgende algemene vergadering te worden vastge- 
steld. ------------------------------------------------ 

.BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING. ------------------- 
!Artikel 15. -------------------------------------------- 
11 Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van 

de voorzitter dat door de vergadering een besluit is 
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 
van een genomen besluit voor zover gestemd werd over 
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------- 

2 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 
het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan be- 
twist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer 
de meerderheid der vergadering of, indien de oorspron- 
kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk ge- 
schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen 
van de oor-apr-o nke Li i ke stemming. --------------------- 

3 Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, 
worden alle besluiten van de algemene vergadering ge- 
nomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 
geldige stemmen. Bij het staken van.de stemmen wordt 
het voorste~ ~eacht te zijri ver~orpen. --------------- 

4 Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uit- 
gebracht. -------------------------------------------- 

5 Indien bij een verkiezing van personen niemand de vol- 
strekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede 
stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een 
tweede stemming tussen de voorgedragen candidaten, 
plaats. ---------------------------------------------- 
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid 
verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat het- 
zij één persoon de volstrekte meerderheid heeft ver- 
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kregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de 
stemmen staken. -------------------------------------- 
Bij geme Ld e herstemmingen (waaronder niet is begrepen 
de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de 
personen, op wie bij de voorafgaande stemming is ge- 
stemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die 
voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is 
uitgebracht. ----------~------------------------------ 
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal 
stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt 
door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij 
de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uit- 
gebracht. --------------------------------------------- 
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stem- 
men staken, beslist het lot wie van beiden is gekozer 

6 Alle stemmingen, behalve over personen, geschieden 
mondeling tenzij de voorzitter een schriftelijke stem- 
ming gewenst acht of een/vierde der aanwezige stemge- 
rechtigde leden zulks vóór de stemming verlangt. ------ 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, ge- 
sloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is moge- 
lijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 
verlangt. --------------------------------------------- 

7 Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn de- 
ze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met 
voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als 
een besluit van de algemene vergadering. -------------- 

8 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwe- 
zig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten_ 
worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent al- 
le aan de orde komende onderwerpen - :dus mede een voor- 
stel tot' statutenwijziging of tot ontbinding - ook al 
heeft geen oproeping plaats gehad of is deze niet op ne 
voorgeschreven wijze geschied of ·is enig ander voor-_ 
schrift omtrent het oproepen en houden van vergaderin- 
gen of een daarmee verband houdende formaliteit niet 
in acht genomen. ----~--------------------------------- 

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING. --------------------- 
Artikel 1.6, --------------------------------------------- 
1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door 
het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan 
de adressen van de leden volgens het ledenregister be- 
doeld in artikel 4 lid 6 of per convocatie in het club- 
orgaan, dan wel via het officieel orgaan van de C.O.V.S. 
De-termijn voor de oproeping bedraagt ten minste een- 
entwintig dagen. -------------------------------------- 

2 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen 
- agenda - vermeld, onverminderd het bepaalde in arti- 
kel 23. ----------------------------------------------- 
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BESTUUR. ------------------------------------------------ 
Artikel 17. --------------------------------------------- 
1 Het bestuur bestaat uit een .door de algemene vergade- 

rihg· vast te stellen oneven aantal maar tenminste vijf 
meerderjarige personen, die door de algemene vergade- 
ring worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de le- 
den. -------------------------------------------------- 
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen te- 
zamen het dagelijks bestuur. Ze worden door de algeme- 
ne vergadering in functie benoemd. -------------------- 

2 De benoemin~ van bestuursleden geschiedt uit één of 
meer bindende kandidaatstellingen, behoudens het bepaal· 
de in lid 3 van dit artikel. Kandidaatstelling kan ge- 
schieden door het bestuur of door tenminste één/tiende 
deel van ~~t aan~al_stemgerechtigde leden met een maxi- 
mum van v1Jfentw1nt1g. ------------------------------- 
Kandidaatstellingen door het bestuur worden bij de op- 
roeping voor de algemene vergadering medegedeeld. ----- 
Kandidaatstellingen door de leden moeten uiterlijk ze- 
ven dagen voor de algemene vergadering per aangetekend 
schrijven bij de secretaris zijn ingediend. ----------- 
De kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een 
door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund 
door het vereiste aantal stemgerechtigde leden, hetgeen 
uit handtekeningen en de namen in blokletters, zal moe- 
ten blijken. ------------------------------------------ 

3 Aan een kandidaatstellïng kan het bindend karakter wor- 
den ontnomen door een met tenminste twee/derde van de 
geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de al-_ 
gemene vergadering, waarin tenminste twee/derde van de 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ---------------- 

4 Zijn geen kandidaten gesteld•of beslist de algemene _ 
vergade~ing overeenkomstig het voorgaande lid de kan- 
didaatstellingen het bindend karakter te ontnemen, dan 
is de algemene vergadering vrij in de keus. ----------- 

5 Indien er meer dan één bindende kandidaatstelling is, 
geschiedt de benoeming uit die kandidaatstellingen. --- 

'6 In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing 
stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg 
voor elk bestuurslid, niet behorend tot het dagelijks 
bestuur, diens taak vast en doet hiervan, hetzij in 
het cluborgaan, hetzij via het officieel orgaan van de 
C.O.V.S., hetzij middels een schriftelijke kennisge- 
ving, mededeling aan alle leden. ---------------------~ 

7 Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden 
tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen 
taak .. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de 
taak van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder - 
van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij ---------- 
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bewijst dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is 
en·dat hij niet nalatig is geweest·in het treffen van 
maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. ------ 

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP. ----------------------------- 
Artikel 18. -------------- ------------------------------ 
1 De algemene vergadering kan te allen tijde een bestuurs- 

lid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aan- 
wezig acht. --------· ---------------------------------- 
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van 
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte~------ 
stemmen. ---------------------------------------------- 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het 
verloop van die termijn. -------------··--------------- 

2 Elk bestuurslid treedt uiterlijk twee jaar na zijn be- 
noeming af volgens een door het bestuur op te maken 
rooster. --------------------------------------------- 
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. -- 
Een bestuurslid dat in een tussentijdse vacature is 
gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voor- 
ganger in. -------------------------------------------- 
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: -------------- 

:li!~;;:::;::::~g::=:::=:::=~~::::::::::=:::=::=:::::~: 
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. ------------------------- 
Artikel 19. --------------------------------------------- 
1 Het bestuur kan besluiten voor elk van de leden van 

het dagelijks bestuur uit zijn midden een plaatsver- 
vanger aan te wijzen. --------------------------------- 

2 Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het be- 
stuur een.besluit heeft genomen, is beslissend. Het- 
zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, 
voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 
vastgelegd voorstel.-------------------------------- 

·3 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 
het vorige· lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan 
betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk 
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats indien 
een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stem- 
ming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelij- 
ke stem.ming. --------------------------- .-------------- 

4 Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling ge- 
stemd tenzij een bestuurslid anders wenst.------------ 

5 Van het verhandelde in elke vergadering worden door de 
secretaris of een door het bestuur aangewezen persoon 
notulen gemaakt die op de eerstvolgende bestuursverga- 
dering door het bestuur dienen te worden vastgesteld. 
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61Bij huishoudeliJk reglement kunnen nadere regelen aan- 
gaande de vergaderingen van en de besluitvorming door 
het bestuur worden gegeven. --------~:-~-~-~---------- 

1BESTUURSTAAXVEPlTEGENWOORDIGING. ------------------------ 
.ArtTkel20 . ----------- - ~------------------------- 
1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het 

bestuur belast met het besturen van de vereniging. ---- 
2. Het bestuur is verplicht de vereniging overeenkomstig - 

de bepalingen van artikel 29 van het Burgerlijk wetboek 
op de juiste wijze in te schrijven en ingeschreven te - 
houden in het verenigingsregister, gehouden bij de---- 
bevoegde Kamer(s) van Koophandel en Fabrieken, hierna - 
aan te duiden als: het verenigingsregister.----------- 

3 Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, 
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo 
spoedig mogelijk een ilgsnenè vergadering te beleggen 
waarin de voorziening in de open plaats of de open 
plaatsen aan de orde komt.--------------------------- 

4 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid 
bepaalde onderdelen van zijn taak te\a~en uitvoeren 
door commissies die zowel door het bestuur als door 
de algemene vergadering kunnen worden uitgeoefend. --- 

5 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene 
vergadering,bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten 
tot het kopen, vervreemden of bezwaren van register- 
goederen, het sluiten 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 derde ver- 
bindt. ----------------------------------------------- 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en te- 
gen derden een beroep worden gedaan. ----------------- 

6 Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de alge- 
mene vergadering voor besluiten tot: ----------------- 
!·Onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van 

rechtshandelingen en het verrichten van investerin- 
ge~, waarvan het bedrag of de waarde een in het Huis 
houdélijk Reglement vast t~ stellen bedrag of waar- 
de te.boven gaat.---------------------------------- 

II a het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik 
of genot verkrijgen en geven van onroerende goe- 
deren, ------------------------------------------ 

b het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de 
vereniging een bankkrediet wordt verleend; ----- 

c het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het 
ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is be- 
grepen het gebruikmaken van een aan de vereniging 
verleend bankkrediet; ------------~--------------- 

à het aangaan van dadingen;-------------~---------- 
e het optr9den in rechte,~aaronder begrepen het voe- 

ren van arbitrale procedures, doch met uitzondering 
van het nemen van maatregelen om waarborgen te---- 
scheppen tegen handelingen die ten doel hebben---- 
goederen aan executie te onttrekken en het nemen -- 
van die rechtshandelingen, die geen uitstel kunnen 
lijden; ------------------------------------------- 
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flhet sluiten en w1Jzigen van arbeidsovereenkomsteh. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en 

· tegen derden geen beroep worden gedaan. ---------- 
7 Onverminderd het in de laatste volzin van lid Q bepaal- 
de wordt de vereniging in en buiten rechte vertegen- 
woordigd: --------------------------------------------- 
door de voorzitter, secretaris en penningmeester geza- 
menlijk of bij ontstentenis van een of allen hunner 
door zijn/hun plaatsvèrvanger(s). --------------------- 

REKENING EN VERANTWOORDING. ----------------------------- 
Artikel 21. --------------------. ----- .------------------ 
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met een - 
en dertig december.-------------------------------------- 

Artikel 22. --------------------------------------------- 
1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van 
de vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat 
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen 
kunnen worden gekend. -------------------------------- 

2 Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de al- 
gemene vergadering - binnen zes maanden na afloop van 
het verenigingsjaar op een algemene vergadering zijn 
jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een ba- 
lans en een staat van baten en lasten, rekening en ver- 
antwoording over zijn in het afgelopen verenigingsjaar 
gevoerd beleid. Bij gebreke daarvan kan, na verloop 
van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoor- 
ding in rechte van het bestuur vorderen. -------------- 

3 De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden 
een kascommissie bestaande uit twee leden en €~n ------ 
plaatsvervangend lid, die geen deel mogen uitmaken van 
het bestuur.------------------------------------------ 

4. De leden treden volgens een op te maken rooster af en - 
zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar als lid. - 

S. De kascommissie onderzoekt de rekening en------------- 
verantwoording van het bestuur en brengt aan de------- 
algemene vergadering schriftelijk verslag van haar --- 
bevindingen,uit. ------------------------------------- 

6 Het bestuur kan ee~ kascommissielid in deze functie 
schorsen op grond van handelingen welke het lid ver- 
richt in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk 
reglement. Binnen drie maanden na het uitspreken van 
de schorsing beslist de algemene vergadering omtrent 
het ontslag als lid van genoemde kascommissie. -------- 

7 Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoor- 
ding bijzond~re boekhoudkundige kennis, dan kan de com- 
missie van onderzoek zich op kosten van de vereniging 
door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is ver- 
plicht aan de commissie alle door haar gewenste inlich- 
tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de 
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waarden te vertonen en inzage van de boeken en beschei- 
den der vereniging te geven.-------------------------- 

8 De· last van de conunissie kan te allen tijde door de al- 
gemene vergadering worden herroepen, doch slechts door 
de benoeming van een andere commissie. ---------------- 

9 Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaar- 
verslag en de rekening en verantwoording strekt het 

10 lt:~t~~~t~~; f!~~:~:~ic~;-~~-~~;~~~i~;~-~;~~;Î~-i~-~;--- 
11eden 1 en 2 tien Jaar lang te bewaren. --------------- 

STATUTENWIJZIGING. ---------------------------~---------- 
Ärtikel 23. --------------------------------------------- 
1 In de statuten van de vereniging kan geen verandering 

worden gebracht dan door een besluit van een algemene 
·1edenvergadering w2artoe is opgeroepen met de medede- 
ling, dat aldaar wijziging van de statuten zal worden 
voorgesteld, alsmede de plaats waar het afschrift van 
het voorstel ter inzage ligt. ------------------------- 

2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heb- 
ben gedaan, moeten tenminste veertien dagen vóór de 
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een 
daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leg- 
gen tot na afloop van de dag waarop de vergadering 
wordt gehouden. --------------------------------------- 
Bovendien wordt tenminste veertien dagen vóór de ver- 
gadering een afschrift van de v~orgestelde wijziging 
aan alle leden, die dit verzoeken, toegezonden. ------- 

3 Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen,. in een verga- 
dering waarin tenminste twee/derde van de stemgerech- 
tigden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet 
twee/derde van de stemgerechtigden tegenwoordig of ver- 
tegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een 
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin 
over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering 
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoor- 
dige of vertegenwoordigde stemgerechtigden, kan worden 
besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/ 
derde van de uitgebrachte stemmen.-------------------- 

4 Een statutenwijziging treedt niet·in werking dan nadat 
hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen 

_ verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. --- 
5. De leden van het bestuur zijn verplicht ee~ authentiek 

afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde----- 
statuten, neer te leggen ten kantore van het---------- 
verenigingsregister. ---------------------------------- 

ONTBINDING EN VEREF~ENING. ------------------------------ 
Artikel 2u. --------------------------------------------- 
1,De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van 

de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 
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en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat een zodanig besluit 
genomen moet worden met een meerderheid van drie/vierde 
van ·de uitgebrachte stemmen.-------------------------- 

2 Indien bij een besluit.tot ontbinding geen vereffenaars 
zijn aangewezen, gescht~dt de vereffening door het be- 
stuur.------------------------------------------------ 

3 Het batig saldo na ve_reffening komt ten goede aan een 
door de algemene vergadering te bepalen bestemming te 
algemenen nutte. -------------------------------------- 

4 Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor 
zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de 
statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. 
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uit- 
gaan, moet en aan haar naam word en toegevoegd de woor<\ ~" 
11in liquidatie". -------------------------------------- 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -------------------------------- 
Artikel 25 .. -------------------------------------------- 
1 De algemene vergadering stelt een huishoudelijk regle- 
ment vast. -------------------------------------------- 

2 Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschie- 
den bij besluit van de algemene vergadering. ---------- 

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

De komparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, in 

minuut is verleden te Gouda op datum in den hoofde dezer - 
akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze - 
akte aan de verschenen personen hebben deze eenparig----- 
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis --- 
genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te - 
stellen.------------------------------------------------- 
vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de --- 
komparanten en mij, notaris, ondertekend. ---------------- 
Getekend: A. MuI, H. Schouten, w.o. van den Berg, F.A. -- 
Moerel. 

VOOR AFSCHRIFT: - 

;t~ 
,.// _ ... --··" 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

NAAM EN ZETEL 

Artikel 1. 

De vereniging, opgericht op 15 januari 1935 en gewoon lid van de Centrale Or- 
ganisatie van Voetbalscheidsrechters (C.O.V.S.), draagt de naam Scheidsrech- 
tersvereniging Gouda en Omstreken en heeft haar zetel in de gemeente Gouda 

ORGANISATIE 

Artikel 2. 

De grenzen van het gebied van de vereniging ziJn vastgesteld en kunnen worden 
gewijzigd door het hoofdbestuur van de C.O.V.S., na overleg met het bestuur van 
het distrikt waarbij de vereniging is ingedeeld en na overleg met de vereniging. 

GELDMIDDELEN 

Artikel 3. 

De inkomsten van de vereniging bestaan uit kontributies, donaties en andere in- 
komsten. Het bestuur bepaalt de wijze en het tijdstip waarop de kontributies en 
donaties geïnd zullen worden. 
Ieder jaar zullen op de jaarlijkse algemene vergadering de verplichtingen van 
de leden worden vastgesteld. 

Artikel 4. 

Bij het beëindigen van het lidmaatschap is de kontributie verschuldigd tot en 
met het einde van het verenigingsjaar, waarin de beëindiging plaatsvindt. 

Artikel 5. 

Ereleden zijn vrijgesteld van kontributie-betaling. 

Artikel 6. 

Het bestuur kan in bijzondere gevallen bepalen, dat een gewoon lid of een lid 
van verdienste een lagere of geen kontributie bijdraagt. 

Artikel 7. 

Begunstigers betalen een jaarlijkse bijdrage, waarvan het minimum-bedrag 
wordt vastgesteld door het bestuur. 

Artikel 8. 

In geval van wanbetaling kan een lid door het bestuur worden ontzet. 
Leden welke 12 maanden of meer kontributie-achterstand hebben zullen door het 
bestuur worden ontzet. 
Slechts in zeer bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. 
Een lid dat door het bestuur is ontzet is bevoegd binnen een maand na ont- 
vangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. 

VERGADERINGEN 

Artikel 9. 
1. Tenminste éénmaal per jaar wordt op een door het bestuur vast te stellen 

tijdstip en plaats een algemene vergadering gehouden. 
De oproeping hiertoe geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden of 
door middel van een konvokatie in het kluborgaan dan wel via het officiële 
orgaan van de C.O.V.S. 
De termijn van oproeping bedraagt tenminste eenentwintig dagen. 
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen-agenda-vermeld. 
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2. Ieder stemgerechtigd lid heeft het recht van initiatief, amendement en 
interpela tie. 

3. Ieder stemgerechtigd lid kan voorstellen aan een agenda van de algemene jaar- 
vergadering toevoegen, mits deze vóór een door het bestuur aan te geven tijd- 
stip bij het sekretariaat zijn ingediend en door tenminste vijf stemgerech- 
tigde leden schriftelijk zijn ondersteund. 

Artikel 10. 

1. Bestuursvergaderingen worden belegd: 
a. zo dikwijls als de voorzitter wenst; 
b. zo dikwijls drie bestuursleden dit wensen. 
In bestuursvergaderingen kunnen slechts dan rechtgeldige besluiten worden ge- 
nomen wanneer meer dan de helft van de bestuursleden aanwezig is. 

2. Bestuursvergaderingen worden gehouden binnen veertien dagen nadat een daartoe 
strekkend verzoek- onder opgave van de te behandelen onderwerpen- is binnen- 
gekomen bij de sekretaris, die zorg draagt voor het bijeengeroepen van de 
vergadering. 

BESTUUR 

Artikel 11. 

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal maar tenminste vijf meerderjarige ge- 
wone leden, leden van verdienste en /of ereleden van de vereniging, te weten: 
voorzitter, sekretaris, penningmeester en twee of meer leden. 
De voorzitter, sekretaris en penningmeester vormen tesamen het dagelijks be- 
stuur, hetwelk de vereniging zowel in als buiten rechten vertegenwoordigt. 

Artikel 12. 

1. De leden van het bestuur worden door de jaarlijkse algemene vergadering be- 
noemd- de leden van het dagelijks bestuur in funktie- bij acclamatie, bij 
enkele kandidaatstelling of door schriftelijke stemming met gesloten brief- 
jes. In het laatste geval met volstrekte meerderheid van de geldig uitge- 
brachte stemmen. Elk bestuurslid treedt terstond in funktie. 

2. Bij tussentijdse vakatures in het bestuur kan door het bestuur een plaats- 
vervanger worden aangewezen tot de eerstvolgende algemene vergadering, die 
dan in de vakature moet voorzien. Het dan gekozen bestuurslid is aftredend 
op de dag waarop volgens het rooster zijn voorganger had moeten aftreden. 

3. De leden van het bestuur treden volgens rooster af en wel in de even jaren 
de voorzitter en een helft van de overige bestuursleden, in de oneven ja- 
ren de sekretaris, de penningmeester en de in het voorgaande jaar niet tot 
aftreden verplichte overige bestuursleden. Aftredende bestuursleden zijn 
terstond herkiesbaar. Bij elke vakature kunnen zowel de leden als het bestuur 
een kandidaat stellen. 

4. Uiterlijk zeven dagen voor de algemene vergadering moeten de kandidaatstel- 
lingen schriftelijk bij de sekretaris zijn ingediend. Hiertoe is vereist 
een door de kandidaat getekende bereidverklaring, gesteund door tenminste 
één tiende deel van het aantal stemgerechtigde leden met een maximum van 
vijf en twintig, hetgeen uit handtekeningen, vergezeld door de namen in 
blokletters, zal moeten blijken. 

5. Het bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die bij 
ontstentenis of afwezigheid van de voorzitter diens taak waarneemt. Het be- 
stuur kiest tevens, voor zover nodig en mogelijk, uit zijn midden een plaats- 
vervangend sekretaris en een plaatsvervangend penningmeester, die respec- 
tievelijk de sekretaris en de penningmeester in hun werkzaamheden bijstaan. 
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Artikel 13. 

Het bestuur is belast met de leid1ng van de zaken in de vereniging. Het bestuur 
is belast met de handhaving van de statuten en het huishoudelijk reglement en 
beslist in alle gevallen waarin deze niet voorzien. 

Artikel 14. 

De verplichtingen van de leden van het bestuur afzondelijk zijn: 

1e van de voorzitter: 

a. hij leidt de bestuurs- en algemene vergaderingen van de vereniging en stelt 
daarin de orde van de dag vast, behoudens het recht van genoemde vergade- 
ringen om daarin wijziging te brengen; hij heeft het recht de diskussies te 
sluiten, indien hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht tenzij 
tenminste 2/3 gedeelte van de aanwezige stemgerechtigde leden zich daarte- 
gen verzet; 

b. hij zorgt voor naleving van statuten en reglementen en voor het uitvoeren van 
alle besluiten genomen door bestuur en algemene vergadering van zowel de ver- 
eniging, de C.O.V.S. en C.O.V.S. distrikt West II; 

c. hij oefent toezicht uit op het volvoeren van de taak van de overige be- 
stuursleden; 

d. hij is de officiële woordvoeder van het bestuur bij alle offic~ële verte- 
genwoordigingen van de vereniging, tenzij hij deze taak aan een ander heeft 
opgedragen; 

e. hij is gerechtigd vergaderingen van ingestelde kommissies bij te wonen en 
heeft daar een adviserende stem; 

f. hij ondertekent de notulen, jaarverslagen, begrotingen en andere stukken 
waarvoor naar het onderdeel van het bestuur zijn handtekening is vereist. 

2e van de sekretaris: 

a. hij voert alle correspondentie uit naam en in overleg met het bestuur en hij 
houdt afschrift van alle uitgaande stukken; 

b. hij brengt op de jaarlijkse algemene vergadering van de vereniging het door 
het bestuur goedgekeurde verslag over het afgelopen verenigingsjaar uit; 

c. hij houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden en begun- 
stigers zijn opgenomen; 

d. hij draagt zorg dat de bestuursbesluiten, voorzover het bestuur dit nood- 
zakelijk acht, ter kennis van de leden worden gebracht; 

e. hij draagt zorg voor de notulen van bestuurs- en algemene vergaderingen ten- 
zij het bestuur daarvoor een andere persoon heeft aangewezen; 

f. hij bewaart de ingekoœen stukkeni 

g. hij bewaart het archief, voor zover dit zijn werkzaamheden betreft. 

-~) 

,~ van de penningmeester: .~. 
A: hij zorgt voor de invordering van de kontributie, donaties en andere inkom- 

sten tegen afgifte van kwitanties en stort alle gelden op bank- of giroreke- 
ning van de vereniging of belegt deze op een manier door het bestuur te 
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bepalen, behoudens een kasgeld van ca. f 750.--; _ 
.!"'C; 

b. hij voldoet alle onkosten, welke een gevolg zijn van de ui.t}oering,van b~- -~10 c 
sluiten genomen op bestuurs- en algemene vergaderingen of die doo~ toepas~ing ~ 
van het huishoudelijk reglement nodig zijn; 

c. hij houdt nauwkeurig aantekening van alle inkomsten en uitgaven en zorgt da t v 
voor iedere uitgave een getekend bewijsstuk aanwezig is; 

ct. hij is verplicht aan ieder lid van het dagelijks bestuur en aan de kaskommis-. • 
sie, op verzoek, alle boeken en bescheiden ter inzage te geven en het aanwe- 
zige kasgeld te tonen; 

e. hij behoeft de machtiging van het dagelijks bestuur voor iedere uitgave van- 
meer dan f 250.--; 

f. hij behoeft de machtiging van de algemene vergadering voor uitgaven boven 
f 3000.--; 

,_ . ·' 

.J 

.: _, 

,1:'"• 

g. hij brengt in de jaarlijkse algemene vergadering namens het bestuur verslag 
uit over de financiën van het afgelopen jaar, waaronder een overzicht van l ·,, 

de eigendommen en andere activa van de vereniging; hij legt daarbij een .:.,, ,, 
staat over van baten en lasten, ontvangsten en uitgaven, benevens een begro-.- 
ting voor het komend verenigingsjaar; 

h. hij bewaart het archief, voor zover dit zijn werkzaamheden betreft. 

4e van de plaatsvervangend voorzitter: 

Hij treedt bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter onmiddelijk in al'·\=· 
... f 

diens rechten en verplichtingen. 

5e van de plaatsvervangend sektretaris: 

Hij staat voor zover nodig de sekretaris bij in al diens werkzaamheden. 

6e van de plaatsvervangend penningmeester: 

Hij staat voor zover nodig de penningmeester bij in al diens werkzaamheden. 

Artikel 15. 

Een bestuurslid dat ZlJn funktie niet naar behoren vervult of op andere wijz~, 
de belangen van de vereniging schaadt, kan door het bestuur onmiddelijk in zijp 
funktie worden geschorst tot de eerstvolgende algemene vergadering. 

De eerstvolgende algemene vergadering beslist over het voorstel van het bestu~r 
tot schorsing of ontheft het bestuurslid van zijn funktie, met benoeming van i, 
een nieuw bestuurslid. _ -~· 

>(i 
De aanneming van het desbetreffende voorstel vereist tenminste 2/3 deel van q~ 
uitgebrachte g~ldige stemmen. 

' . J 

STEMMINGEN' ' 

Artikel 16. 
[n 
.~.,· i 

Benoemingen van personen hebben plaats bij akklamatie, bij enkele kanditaat-i, 
stelling of door schriftelijke stemming met gesloten briefjes. 
Besluiten worden genomen bij acclamatie of door hoofdelijke stemming. - \ 

'. ,-1 .: 1 
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Artikel 17. 

Schriftelijke stemming heeft plaats ten overstaan van een kommissie van stem- 
opneming, gevormd do9r drie door de voorzitter uit de aanwezige leden aan te 
wijzen personen, die geen deel uitmaken van het bestuur. 

Artikel 18. 

Van onwaarde zijn, ter beoordeling van de kommissie van stemopneming: 

a. blanko stembriefjes; 
b.-stembriefjes, welke een persoon niet duidelijk aanduiden; 
c. stembriefjes, waarop meer namen voorkomen dan het te verkiezen aantal perso- 

nen; 
d. ondertekende stembriefjes; 
e. stembriefjes, waarop toevoegingen voorkomen. 

Artikel 19. 
Stemmen, uitgebracht door middel van stembriefjes welke van onwaarde zijn, wor- 
den beschouwd als niet geldig te zijn uitgebracht. 

Artikel 20. 

Benoemingen geschieden en besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid 
deFgeldig uitgebrachte stemmen tenzij een andere meerderheid is voorgeschre- 
ven. 

Bij staking van stemmen over een voorstel wordt dit geacht te zijn verworpen. 

Artikel 21. 

Wanneer een gekozene voor een benoeming bedankt, heeft een nieuwe stemming plaats, 
waarvoor opnieuw kanditaten kunnen worden gesteld. 

Kommissies 

Artikel 22. 

Kommissies kunnen worden benoemd teneinde het bestuur in bepaalde onderdelen 
van het werk behulpzaam te zijn. 

Artikel 23. 

1. De kommissies worden onderscheiden in permanente en niet permanente. 
Permanente kommissies zijn: 
a. kas komm iss ie.; 

'b. ontspanningskommissie; 
c. technische kommissie; 

2. De leden per permanente kommissies worden benoemd door de jaarlijkse algemene 
vergadering voor de tijd van één jaar, doch zijn terstond herkiesbaar ten- 
zij in het reglement uitdrukkelijk anders is bepaald. 
De leden van niet permanente kommissies kunnen zowel door het bestuur als door 
de algemene vergadering worden benoemd. 

Artikel 24. 

1. De kaskommissie bestaat uit twee meerderjarige leden en één meerderjarige 
plaatsvervangende lid, die geen bestuurslid mogen zijn. 
De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts 
éénmaal herkiesbaar. 
Zijn alle leden tegelijkertijd benoemd, dan beslist het lot wie herkiesbaar 
zijn. 

2. De kommissie vergadert tenminste éénmaal per jaar. 
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3. De kommissie is belast met de kontrole der boeken en geldmiddelen- en waar- 
den van de vereniging. 
Bij akkoordbevinding worden de boeken door de aanwezige kommissieleden on- 
dertekend. De kommissie brengt uiterlijk acht dagen na controle schrifte- 
lijk verslag aan het bestuur uit. 

4. Bij tussentijds aftreden van de penningmeester moet binnen veertien dagen 
na dit aftreden kontrole door de kommissie plaatsvinden. Op de jaarlijkse 
algemene vergadering doet de kommissie verslag van haar bevindingen over 
het afgelopen verenigingsjaar. 

Artikel 25. 

Niet permanente kommissies zijn ontbonden zodra hun taak is volbracht en hun 
verslag aan het bestuur of de algemene vergadering is uitgebracht. 
Een permanente kommissie is ontbonden zodra een nieuwe kommissie in haar plaats 
is benoemd. Een kommissie kan overigens te allen tijde worden ontbonden door 
het lichaam dat haar heeft benoemd. 

Artikel 26. 

Het in dit huishoudelijk reglement omtrent bestuursvergaderingen bepaalde, is 
oo~ op de kommissievergaderingen van toepassing. 

SLOTBEPALINGEN 

Artikel 27. 
1. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan alleen geschieden door een al~ 

gemene vergadering met een meerderheid van tenminste 2/3 gedeelte der gel- 
dig uitgebrachte stemmen. 

2. Een wijziging treedt onmiddelijk na aanneming in werking. 

Aldus vastgesteld tijdens de algemene vergadering op 14 maart 1988 

Voorzitter A. Mul 
Sekretaris H.Schouten 
Penningmeester W.D.v.d.Berg 
Overige bestuursleden J.D.Honkoop 

J.D.Pieters 
J.Th.v.Rooyen 
J.C.Snaterse 
L.v.d.Want 
A.de Wit. 
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