
STATUTENWIJZIGING 

Heden, tweeëntwintig april tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Catharine 
Helena Dymphna Maria Groot, notaris te Oisterwijk: 
1. de heer Martinus Johannes Antonius Maria Meeuwis, geboren op eenentwintig april 

negentienhonderd negenenveertig te Tilburg, wonende te 5045 ZA Tilburg, 
Leimuidenstraat 37, ongehuwd en geen geregistreerd partner; 

2. de heer Henricus Adrianus Joseph de Jong, geboren op zestien april negentienhonderd 
negenenveertig te Chaam, wonende te 5731 XR Mierlo, Nachtegaallaan 10, gehuwd. 

De verschenen personen verklaarden bij deze akte te handelen als voorzitter respectievelijk 
secretaris van de vereniging: Club Pan European Nederland, statutair gevestigd te Breda, 
kantoorhoudende te 5731 XR Mierlo, Nachtegaallaan 10, ingeschreven in het handelsregister 
onder nummer 40284535, en als zodanig genoemde rechtspersoon hierbij rechtens 
vertegenwoordigende, hierna te noemen: "vereniging". 
INLEIDING 
De verschenen personen, verklaarden:  
- dat bij akte, die op negentien mei negentienhonderd vijfennegentig voor mr. F.M. Jansen 

notaris te Oosterhout werd verleden, de vereniging is opgericht;  
- dat bij gemelde akte van oprichting de statuten van de vereniging zijn vastgesteld, die 

laatstelijk algeheel zijn gewijzigd en geheel opnieuw zijn vastgesteld bij akte van 
statutenwijziging, die op negenentwintig oktober twee duizend een voor mr. P.H.H.G. 
Veugen notaris te Weert werd verleden;  

- dat bij de ledenvergadering van vierentwintig maart twee duizend dertien een besluit tot 
statutenwijziging overeenkomstig artikel 12 van de statuten is genomen en tevens besloten 
is hen te machtigen de akte van statutenwijziging te tekenen, welk besluit aan deze akte 
zal worden gehecht.  

UITVOERING BESLUIT 
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de verschenen personen de statuten van de 
vereniging algeheel te wijzigen en met ingang van vandaag geheel opnieuw vast te stellen als 
volgt:  
STATUTEN 
Begripsbepalingen 
a. Adviseurs: door het bestuur benoemde personen die het bestuur gevraagd en ongevraagd 

kunnen adviseren; 
b. Algemene ledenvergadering: vergadering waarvoor alle leden worden uitgenodigd en het 

orgaan dat de in de statuten genoemde beslissingen neemt; 
c. Bestuur: leden die als zodanig tijdens de algemene ledenvergadering zijn gekozen; 
d. Comité: een door het bestuur benoemd orgaan voor de uitvoering van specifiek te bepalen 

werkzaamheden; 
e. Commissie: een voor de betreffende werkzaamheden door het bestuur benoemd orgaan 

dat uit haar midden een voorzitter kiest; 
f. Contributie: het door de algemene ledenvergadering vastgesteld bedrag dat jaarlijks door 

elk van de leden aan de vereniging is verschuldigd; 
g. Huishoudelijk reglement: een aanvulling op de statuten die de uitwerking van een aantal 

artikelen van de statuten nader omschrijft en door de algemene ledenvergadering dient te 
worden goedgekeurd; 

h. Ledenadministratie: de perso(o)n(en) binnen de vereniging die verantwoordelijk is(zijn) 
voor de actualisatie van de ledenlijst, de opzeggingen en aanmeldingen verwerken en 
hierover contact onderhouden met het bestuur; 

i. Media: de PanPost – een periodiek magazine -, de Club Pan-European Nederland (CPEN) 



website en de digitale nieuwsbrieven; 
j. Aanvullende reglementen: door het bestuur in overleg met de commissies vast te stellen 

reglementen; 
k. Voorzitter, secretaris, penningmeester: functies verdeeld binnen het bestuur uit de door de 

algemene ledenvergadering gekozen bestuursleden; 
l. Werkgroep: door het bestuur, of door een commissie (na goedkeuring door het bestuur) in 

het leven geroepen orgaan om het bestuur of een commissie te ondersteunen; 
m. Alert: een mededeling in het clubblad, een item in een digitale nieuwsbrief of een 

schriftelijke mededeling waarmee de leden worden geïnformeerd over het verschijnen van 
een bepaalde publicatie op de website en die de precieze vindplaats van de publicatie 
bevat; 

n. Bestuursmededeling: een publicatie in de onder i genoemde media waarbij aan de 
volgende voorwaarden is voldaan: 
- De publicatie is van het bestuur uitgegaan;  
- De publicatie is herkenbaar als zijnde een bestuursmededeling; 
- De leden zijn op het verschijnen van de bestuursmededeling attent gemaakt door 

middel van minimaal één door het bestuur verzonden alert; 
- De publicatie zelf vermeldt minstens één alert die haar als bestuursmededeling 

aankondigt. 
Artikel 1 Naam en zetel 
1. De vereniging draagt de naam: CLUB PAN - EUROPEAN NEDERLAND. 
2. Zij is gevestigd te BREDA. 
3. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 
4. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer 

van Koophandel voor West - Brabant. 
Artikel 2 Duur 
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd en is opgericht op negentien mei 

negentienhonderd vijfennegentig. 
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, valt samen met het kalenderjaar. 
Artikel 3 Doel 
1. De vereniging stelt zich ten doel: 
 a. het motorrijden te bevorderen en te beoefenen; 
 b. de belangen van motorrijders in het algemeen te behartigen; 
 c. het met elkaar in contact brengen van alle in het bezit van een geldig rijbewijs voor 

deze categorie motorfiets bezitters en/of berijd(st)ers van de Honda Pan - European 
motorfiets of de in de toekomst door Honda geproduceerde en verklaarde opvolger 
van de Pan - European; 

 d. de belangen van haar leden, voor zover deze met het bezit van en het rijden op een sub 
c. genoemde motorfiets verband houden, in het bijzonder te behartigen; 

 e. onder haar leden een vriendschapsband te bevorderen. 
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in het bijzonder 

door: 
 a. het houden van clubtochten en toerritten in clubverband; 
 b. het organiseren van bijeenkomsten; 
 c. het deelnemen met een of meer clubteams aan evenementen uitgeschreven door 

andere motorclubs of overkoepelende organisaties van motorrijders; 
 d. het organiseren van andere evenementen op motorgebied; 
 e. het uitgeven van een clubblad en/of digitale nieuwsbrief en onderhouden van een 

website; 
 f. samenwerking met andere motorclubs; 
 g. ondersteuning te bieden aan haar leden ten aanzien van het bezit en gebruik van de in 

lid 1 sub c van dit artikel genoemde motorfiets(en). 
3.  De vereniging heeft geen winstoogmerk. 



Artikel 4 Lidmaatschap 
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en duoleden. 
2. Gewone leden zijn die natuurlijke personen die overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 

gestelde als zodanig zijn toegelaten. Ereleden worden op voorstel van het bestuur, dan wel 
op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden, door de algemene ledenvergadering 
benoemd. Voor de benoeming is een twee/derde meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen vereist. Een duolid is de partner van een gewoon lid, die overeenkomstig het 
bepaalde in dit artikel als zodanig is toegelaten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 
4. Over toelating van een lid -een natuurlijk persoon in het bezit van een geldig rijbewijs 

voor deze categorie motorfiets die bezit(s)ter en/of berijd(st)er is  van een Honda Pan- 
European motorfiets of de in de toekomst door Honda geproduceerde en verklaarde 
opvolger van de Pan – European- beslist het bestuur op een daartoe schriftelijk bij haar 
ingediend verzoek. Bij niet-toelating door het bestuur kan, op verzoek van de betrokkene, 
de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten. 

5. Het bestuur houdt een register bij, waarin minimaal de namen, de adressen en 
geboortedata van de leden zijn opgenomen. 

6. De namen van de (nieuwe) leden worden periodiek binnen de vereniging gepubliceerd. 
Artikel 5 Verplichtingen 
1. De leden zijn gehouden: 
 a. aan de voor hen geldende contributieverplichting te voldoen. 
 b. de statuten en de reglementen van de vereniging alsmede de besluiten van het bestuur, 

van de algemene ledenvergadering of van een ander tot besluitvorming bevoegd 
orgaan van de vereniging na te leven; 

 c. de belangen van de vereniging niet te schaden. 
2. De leden zijn voorts verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen naar 

redelijkheid en billijkheid. 
3. De in leden 1 en 2 van dit artikel genoemde verplichtingen worden beoordeeld en 

bevorderd door het bestuur. 
Artikel 6 Einde van het lidmaatschap 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. overlijden van het lid; 
 b. opzegging door het lid; 
 c. opzegging door het bestuur namens de vereniging; 
 d. ontzetting uit het lidmaatschap; 
 e. het niet voldoen aan de contributieplicht. 
2. Beëindiging van het lidmaatschap door opzegging kan slechts per einde van een 

verenigingsjaar. Opzegging geschiedt door een schriftelijke kennisgeving welke voor de 
eerste november van het jaar in het bezit van de ledenadministratie moet zijn. De 
ledenadministratie van de vereniging is verplicht de ontvangst van deze kennisgeving 
binnen twee weken schriftelijk aan het lid te bevestigen. Indien de opzegging niet tijdig 
heeft plaatsgevonden loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende 
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd 
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur indien 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken door het bestuur wanneer 
een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de 
vereniging benadeelt. Het betrokken lid wordt zo spoedig mogelijk van het 
ontzettingsbesluit, onder opgaaf van redenen, in kennis gesteld. Hem/haar staat binnen een 
maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene 
ledenvergadering. Dit beroep wordt behandeld tijdens de eerstvolgende algemene 



ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid 
geschorst tot aan de uitspraak van de algemene ledenvergadering. De algemene 
ledenvergadering beslist op het beroep met een meerderheid van het aantal uitgebrachte 
stemmen. 

5. Indien de contributie niet binnen vier maanden na aanvang van het verenigingsjaar is 
voldaan, wordt het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigd. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van enig verenigingsjaar ongeacht de reden of 
oorzaak eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele lopende verenigingsjaar 
door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit. 

Artikel 7 Donateurs en sponsors 
1. De vereniging kent naast leden donateurs en sponsors. 
2. Donateurs zijn (rechts)personen die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten en die 

eenmalig en/of periodiek een bijdrage storten. 
3. Sponsors zijn (rechts)personen die zich bereid hebben verklaard de vereniging financieel 

te steunen met minimaal een door het bestuur jaarlijks vast te stellen bedrag. 
4. Het bestuur kan het donateur- of sponsorschap opzeggen. 
Artikel 8 Organen van de vereniging 
1. In de vereniging fungeren de volgende organen: 
 a. de algemene ledenvergadering; 
 b. het bestuur; 
 c. de kascontrolecommissie (ad hoc); 
 d. de toercommissie; 
 e. de techniekcommissie; 
 f. de commissie Public Relations en Communicatie; 
 g. de commissie verzekeringen en verkeersaangelegenheden. 
2. Een commissie telt bij voorkeur drie of meer leden. De zittingstermijn in een commissie is 

drie jaar. Aftredende leden zijn terstond herkiesbaar. 
3. De kascontrolecommissie bestaat uit drie leden plus een plaatsvervangend lid. De leden 

van de kascontrolecommissie treden jaarlijks af en kunnen zich, op de langst zittende na, 
terstond herkiesbaar stellen. Elk jaar stelt zich een nieuw verenigingslid beschikbaar om 
zitting te nemen in de commissie. De benoeming wordt door de algemene 
ledenvergadering bekrachtigd. Leden van de kascontrolecommissie kunnen niet tevens 
zitting hebben in enig ander orgaan van de vereniging, uitgezonderd de algemene 
ledenvergadering. 

4. Voor elke commissie dient een globale werkwijze te worden vastgesteld tussen enerzijds 
de commissie en anderzijds het bestuur. De commissies kunnen in overleg met het bestuur 
werkgroepen benoemen indien het om specifieke taken gaat. 

5. Een commissie kan alleen indien en voor zover zij daartoe door het bestuur schriftelijk 
gemachtigd is, financiële verplichtingen aangaan dan wel de vereniging anderszins in 
rechte binden. 

Artikel 9 Financiën 
1. De financiën van de vereniging worden beheerd door de penningmeester en bestaan uit: 
 a. contributies van de leden; 
 b. entreegelden; 
 c. donaties/ sponsorgelden; 
 d. subsidies en andere inkomsten; 
 e. toevallige baten. 
 f. advertentie-inkomsten 
 g. opbrengsten uit overige activiteiten. 
2. De gewone leden betalen jaarlijks een contributie. De hoogte van de contributie wordt 

vastgesteld door de algemene ledenvergadering. De duoleden betalen jaarlijks een 
contributie gelijk aan de helft van de contributie van gewone leden. 

3. Bij toelating tot het lidmaatschap is het lid een entreegeld verschuldigd waarvan de hoogte 



eveneens door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld. 
4. Voor het beschikken over bank- en/of girosaldi, tot een bedrag zoals op voorstel van het 

bestuur wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, is de handtekening van de 
penningmeester voldoende. Voor het beschikken over een bedrag van meer dan het door 
de algemene ledenvergadering vastgestelde bedrag is de handtekening van 
penningmeester en een ander bestuurslid vereist. 

5. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden, bezwaren, 
huren of verhuren van registergoederen, voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich 
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich tot zekerheidsstelling voor de 
schuld van een derde verbindt, alsmede voor het aangaan van overeenkomsten waarvan de 
duur die van een jaar overschrijdt, behoeft het bestuur de voorafgaande goedkeuring van 
de algemene ledenvergadering. 

Artikel 10 Bestuur 
1. Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf (meerderjarige) leden. De 

bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden gekozen. 
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door tenminste vijf leden. 

 De kandidaatstelling geschiedt door middel van een bindende voordracht. Het bestuur 
wijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Het 
bestuur is bevoegd uit haar midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en 
bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. 

2. Het bestuur kan zich in specifieke situaties laten bijstaan door deskundigen/adviseurs. 
3. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij termen 

daartoe aanwezig acht. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist van 
tenminste twee/derde van het aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen. Een schorsing 
die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door 
verloop van die termijn. 

4. De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit schriftelijk 
geschiedt met een opzeggingstermijn van tenminste drie maanden. De bestuursleden 
worden gekozen voor een periode van twee jaar en treden af volgens een bij huishoudelijk 
reglement op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in 
een tussentijdse vacature wordt gekozen, neemt op het rooster de plaats in van zijn 
voorganger. 

5. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Alle bestuurders gezamenlijk, 
alsmede de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk, zijn bevoegd de vereniging in 
en buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een 
schriftelijk daartoe gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

6. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan bestuursleden 
toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders 
voortvloeit. Een wettelijk toegelaten bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts 
door de algemene ledenvergadering worden beperkt, van voorwaarden worden 
voorzien of worden ingetrokken. 

 b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de bevoegdheid tot 
vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de in Artikel 9 lid 5 bedoelde 
handelingen. 

7. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht 
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid uitsluitende uit 
nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende 
rechtshandeling is besloten. 

8. Indien in het bestuur een vacature ontstaat, blijven de overblijvende bestuursleden een 
bevoegd college vormen. In dat geval zijn de overblijvende bestuursleden bevoegd tot de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering zelf vervanging voor de ontstane vacature te 
regelen. In geval van twee vacatures zullen deze worden ingevuld door afgevaardigden 
van de commissies. 



9. De vereniging wordt op de vergadering van andere verenigingen, organisaties of instanties 
vertegenwoordigd door een daartoe door het bestuur aangewezen bestuurslid, die bevoegd 
is op die vergadering namens de vereniging en de leden aan de stemming deel te nemen. 

10. Vergaderingen van het bestuur worden zo dikwijls gehouden als een bestuurslid de wens 
daartoe te kennen geeft, alsmede telkens wanneer ter voldoening aan de bepalingen van de 
statuten een besluit moet worden genomen. 

11. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de eerstvolgende 
vergadering dienen te worden vastgesteld. 

12. Geen besluiten als bedoeld in lid 9 van dit artikel kunnen echter in een 
bestuursvergadering worden genomen dan wanneer aldaar tenminste twee/derde van het 
aantal bestuursleden aanwezig zijn. 

Artikel 11 Algemene ledenvergaderingen 
1. Binnen drie maanden, na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering 

(jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en 
doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording van haar 
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur en beleid. 

2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascontrolecommissie (zie Artikel 8 
lid 3) tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het lopend casu quo laatst 
verstreken boekjaar. Deze commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar 
bevindingen. Deze commissie kan zich door een deskundige laten bijstaan. 

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verstrekken, haar desgewenst de kas en waarden van de vereniging te tonen en inzage van 
de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. Het bestuur is verplicht de relevante 
bescheiden tien jaar lang te bewaren. 

4. Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de 
algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit drie leden en een 
plaatsvervangend lid, die een nieuw onderzoek doet naar de rekening en verantwoording. 
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder genoemde commissie. Binnen 
een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van 
haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene 
ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging 
nodig worden geacht. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het 
jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge voor alle 
handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken. 

5. De oproepingen ter vergadering geschieden door publicatie in het clubblad, in de digitale 
nieuwsbrief en als bestuursmededeling op de website. Op de website is tevens de actuele 
agenda en bijkomende informatie uiterlijk drie weken van te voren beschikbaar. In het 
geval dat het niet mogelijk is om de oproep in het clubblad te plaatsen ontvangen 
uitsluitend die leden waarvan geen e-mailadres ontvangen is een schriftelijke alert. Tot 
één week voor de algemene ledenvergadering kunnen agendapunten schriftelijk worden 
ingediend bij de secretaris. 

6. Behalve de in lid 1 van dit artikel bedoelde jaarvergadering zullen algemene 
ledenvergaderingen worden gehouden zo vaak het bestuur dit wenselijk acht, alsmede zo 
vaak dit schriftelijk met opgaaf van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door 
tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende 
gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering indien alle leden 
vertegenwoordigd zijn. 

7. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 6 van dit artikel is het bestuur verplicht 
tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan 
vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door 
het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot de 
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene 
ledenvergadering bijeenroept. 



8. Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergaderingen.  
 Leden die geschorst zijn, hebben geen toegang tot de algemene ledenvergaderingen, tenzij 

zij bij de algemene ledenvergadering beroep hebben ingesteld in welk geval zij bevoegd 
zijn alleen de behandeling van hun beroep bij te wonen. Ieder lid, behoudens geschorste 
leden, heeft een stem. Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 

9. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie 
is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter. Over alle voorstellen 
betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen 
voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel 
aangehouden tot de volgende vergadering. Staken dan wederom de stemmen dan is het 
voorstel verworpen. 

10. Stemming over personen kan op voorstel van de voorzitter bij acclamatie, tenzij één of 
meerdere leden verzoeken om een schriftelijke stemming. 

11. Bij stemming over personen is hij/zij gekozen die de volstrekte meerderheid van de 
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft 
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen die het grootste 
aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij/zij gekozen die bij de 
tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. 
Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. Onder stemmen wordt 
verstaan, geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen, blanco en met de 
naam van het stemmend lid ondertekende stembiljetten, dan wel iets anders aanduiden dan 
in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen over wie wordt 
gestemd. 

12. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is 
bindend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan 
wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de 
vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk geschiedde, een 
stemgerechtigd aanwezig lid dit verlangt. 

13. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis 
zal een van de andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden. Van het 
ter algemene ledenvergadering behandelde worden door de secretaris of door een door de 
voorzitter gevraagd lid van de vereniging notulen gehouden. De notulen worden in de 
eerstvolgende PanPost of indien dit als gevolg van een te snelle verschijningsdatum, niet 
haalbaar is in de daarop volgende PanPost gepubliceerd en dienen door de eerstvolgende 
algemene ledenvergadering te worden vastgesteld. 

Artikel 12 Statutenwijziging 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene 

ledenvergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van 
de statuten zou worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige 
vergadering moet tenminste drie weken bedragen. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel 
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de 
vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) 
woordelijk is/zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats ter kennis brengen van de 
leden tot na afloop van de dag waarop de vergadering werd gehouden. 

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden 
besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 
verleden. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het clubblad, de digitale 
nieuwsbrief en op de website. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot het doen verlijden 
van deze akte bevoegd. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de 
wijziging en de gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van 



Koophandel binnen welks gebied de vereniging haar zetel heeft. 
Artikel 13 Ontbinding en vereffening 
1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit daartoe van de algemene 

ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde meerderheid van het aantal geldig 
uitgebrachte stemmen. 

2. Bij de oproeping tot de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergadering, moet worden 
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De 
termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen 
bedragen. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn 
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene 
ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de 
vereniging overeenstemmen, terwijl de algemene ledenvergadering tevens een of meer 
bewaarders aanwijst. 

4. Na 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 uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: "in 
liquidatie". 

Artikel 14 Huishoudelijk reglement 
1. De algemene ledenvergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven 

omtrent het lidmaatschap, het bedrag en de wijze van heffing van contributies en 
entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van 
uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar 
gewenst voorkomt. 

2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene 
ledenvergadering met een meerderheid van twee/derde van het aantal ter vergadering 
aanwezige leden. Een wijziging kan geschieden op voorstel van het bestuur of op voorstel 
van de leden. Indien dit door de leden wordt voorgesteld, dient zulks schriftelijk te worden 
verzocht, door tenminste een/derde van de ter vergadering aanwezige leden. 

3.  Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in 
strijd zijn met de statuten of de wet, tenzij de afwijking door de statuten of de wet wordt 
toegestaan. 

4. De overige reglementen worden door het bestuur vastgesteld. 
Artikel 15 Aansprakelijkheid 
 De vereniging aanvaardt, behoudens aansprakelijkheid ingevolge de wet, geen 

aansprakelijkheid voor ongevallen of letsel, van welke aard dan ook, aan een of meer 
leden overkomen of voor schade aan eigendommen van leden door diefstal, verlies, 
beschadiging of op andere wijze. 

Artikel 16 Fusie 
Voor een besluit tot fusie van de vereniging met een andere vereniging is het bepaalde in Artikel 12 leden 1 en 2 
van overeenkomstige toepassing. 
Artikel 17 Slotbepaling 
1. In zaken waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement of de overige reglementen niet 

voorzien of bij enig geschil omtrent de toepassing daarvan, beslist in spoedeisende 
gevallen het bestuur. 

2. Deze beslissing dient in de eerstvolgende algemene ledenvergadering aan de leden bekend 
te worden gemaakt. 

BEKENDHEID EN SLOT 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De wettelijk verplichte identificatie heeft 
voorzover nodig volgens voorschrift plaatsgehad.  
WAARVAN AKTE is verleden te Oisterwijk op de datum in het hoofd van deze akte 
vermeld.  



Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en de door mij, 
notaris, daarop gegeven toelichting en, nadat ik, notaris, had gewezen op de gevolgen die uit 
de inhoud van de akte voortvloeien, hebben de verschenen personen eenparig verklaard tijdig 
van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op 
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.  
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen 
personen ondertekend en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.  
 


	INLEIDING
	UITVOERING BESLUIT
	Artikel 11 Algemene ledenvergaderingen
	Artikel 12 Statutenwijziging
	Artikel 13 Ontbinding en vereffening
	Artikel 14 Huishoudelijk reglement
	Artikel 15 Aansprakelijkheid
	Artikel 16 Fusie
	Artikel 17 Slotbepaling

	BEKENDHEID EN SLOT

