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Reden de neentiend.e augustus -.

negentienhonderd tachtig, verscheen voor mij, -.

B.H.A.M.SORMINi BERNARDUS HERKANIJS ANNA MARIA SORMANI, notaris ter-

NOTARIS standplaats Leeuwen — gemeente Wamel —:

EENEDEN-LEEUWN de Heer Albertus Christiaan Maria de Graauw, chef-
bedrijfs--bureau, wonende te Dreuiael, Julianastraat—

37, geboren op acht september negentieiihonderd vijf•

tig, volgens zijn verkiaring handelende voor zich e

als lasthebber van:
1. Wilhelmus Johannes van Zon, leraar, wonende te-

reume1, Eykhovenstraat 1, geboren te Dreuinel op--
een en twintig juni negentienhonderd zeven en veer—

tig ;
2. .Andreas Antonius Johaunes Kuijpers, administra

tief medewerker, wonende te Dreumel, Nieuwstraat 7,
geboren te Tiel op acht en twintig augustus negen

tiemhonderd. zeven en vijftig ;
. Ernst Peter Baiders, rijksambtenaar, wonende te

Dreuinel, Julianastraat 29, geboren te Nijmegen op-

vijf september negentienhonderd negen en veertig; e

4. Johannes Stephanus Theodorus Maria Schouten, be

drijfsleider, wonende te Dreuinel, Rooijsestraat 11,

geboren op vier december
neentienhonderd zes en derti;
blijkende van gemelde lastgevingen uit een onder— -

handse akte van volmacht, welke — ma te zijn voor-

echt erkend. overeenkomstig de wet — aan deze minuut

is vastgehecbt. -

De comparant verklaarde tezainen met zijn lastgeverE

te vormen het voltallig bestuur van de te Drei.imel,

gemeente Dreuiiiel, gevestigde vereniging Tafeltemnis

vereniging “TRtfl’1EIO” en over te gaan tot vaststel

ling bij notariéle akte van de statuten der vereni

ging, zuiks ter uitvoering van het besluit van de-

algemene vergadering van zeven augustus negentien—

honderd tachtig,
en deze statuten te doen luiden als volgt: -

NAA1I EN ZETEIi -

Artikel I .
-

De vereniging draagt de naam Tafeltennisvereni4ng-

(afgekort T.T.V.) “TRUIIEIjO” en is gevestigd te—-—-

Dretimel, gemeente Dreamel . -

DOEI -

Artikel 2.
-

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening vai

de tafeltennissport. Zij tracht dit doel te bereiki

door:
a. het houden van vergaderingen; -.

b. de leden de gelegenheid. te geven de tafeltennis

sport te beoefenen ;
c. de leden de gelegenheid te geven deel te nemen
aan wedstrijden en toernooien ;
d. andere geoorloofde iniddelen tot dit doel bevor

derlijk.
DIJUR

Artikel 3 .
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1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijc
. Ret verenigingsjaar valt sainen met bet kalende
jaar, beboudens dat bet eerste verenigingsjaar
eindigt per ultiino december van bet jaar waarin d(
vereniging is aangegaan. -

LIDItkATSCRkP
Artikel 4 .
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en be
gunstigende leden. Waar in deze statuten wordt ge—
sproken van leden of lid wordt /worden daaronder —-

verstaan zowel de gewone leden als de ereleden ten
zij het tegendeel blijkt.
2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toe
gelaten overeenkomstig het in artikel bepaaide. -

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone
verdiensten jegens de vereniging of in het kader —-

van de doelstelling der vereniging, door de algemei
vergadering daartoe zijn benoemd. -

4. Begunstigende leden zijn zij, die zich jegens d
vereniging verbinden tot het storten van een jaar—
lijkse contributie waarvan het bedrag wordt vastge
steld door de algemene vergadering. -

Artikel 5. -

1. Als gewoon lid Lan men worden toegelaten nadat
men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het
bestuur heeft ingediend. Ret bestuur beslist over
toelating. Bij niet—toelating door het bestuur kan
de algemene vergadering aisnog tot toelating beslu:
ten. — —

2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur doo:
de algemene vergadering benoemd.
. Begunstigend lid kan men worden door schrifte
lijke aamnelding bij het bestuur, dat over de toe—.
lating beslist. In de aanmelding moet het bedrag —.

van de jaarlijkse contributie worden medegedeeld.
4. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien nie
overdraagbaar noch vatbaar om door erfopvolging te
worden verkregen. —

Artikel 6 .
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor ee
periode van ten hoogste een maand, in geval het li
bij berhaling in strijd handelt met zijn lidrnaat—
scbapsverplichtingen of door handelingen of gdragin
genwe]]ehet belang van de vereniging in ernstige ma
heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid i
geschorst, kurinen de aan het lidmaatschap verbondei
rechten niet worden uitgeoefend.
Artikel 7. —————

Ret lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoi
Tid van de vereniging, dan eindigt haar lidmaat— —.

schap wanneer zij ophoudt te bestaan; -

‘b. door opzegging door bet lid;
C. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
. Opzegging van bet lidmaatschap door bet lid kan
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siechts geschieden tegen het einde van een vereni—
gingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke
kerLnisgeving, weike v66r de eerste december in het
bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplici
de ontvangst birinen acht dagen schriftelijk te be—
vestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft —.

plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvoigende verenigingsjaar, tenzi,
het bestuur anders besluit of van het lid redelijk
wijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te —.

laten voortduren. —— —

. Opzegging van het iidmaatschap namens de vereni
ging kan tegen het einde van het lopende verenigin
jaar geschieden door het bestuur met inachtneming
van een opzeggingstermijn van tenininste vier weken
wanneer het lid, na daartoe bij herhalin schrifte•
lijk te zijn aangemaand, op de eerste december nie
ten voile aan zijn gelde—iijke verplichtingen jege
de vereniging heeft voidaan alsmede wanneer het ii
heeft opgehouden te voldoen san de vereisten welke
te eniger tijd door de statuten voor het lithnaat—
schap gesteld mochteri worden. De opzegging door he
bestuur kan omniddeilijke beindiging van het lid—
maatschap tot gevoig hebben, wanneer redelijkerwij
van de vereniging niet gevergd kan worden het lid—
maatschap te laten voortduren. De opzegging eschi
steeds schriftelijk met opgave van de reden (en).
4. Ontzetting uit het iidmaatschap kan alleen word
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de stat
ten, regleuienten of besluiten van de vereniging ——

handelt of de vereniging op onredelijke wijze bena
deelt. De ontzetting geschiecit door het bestuur, d
het betrokken lid ten spoedigste van het besluit,
met opgave van reden(en), in kemiis steit. De be
trokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst
van de kennisgeving in beroep te gaan bij de alge—
mene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en —

hangende het beroep is het lid gescborst. Het be—
sluit der algemene vergadering tot ontzetting zal

moeten worden genomen met tenminste twee derden va

het aantal uitgebrachte geidige steminen.
. Wanneer het lidrnaatschap in de loop van een

verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak,
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrag

voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij

het bestuur anders besluit. -

6. In afwijking van het bepaalde in de eerste vol

van artikel 36 lid 3 van Boek 2 Burgerlijk Wetboe1
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kan een lid zich door opzegging van zijn lithnaat— -

schap niet onttrekken aan een besluit krachtens
hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van d
leden worden verzwaard, behoudens uiteraard het in
lid 2 van dit artikel bepaalde. -

—- GELDNIDDELEN -

Artikel 8. ——--——-- -

1. De gelthniddelen der vereniging bestaan uit de —-

contributies van de gewone en de begunstigende
leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingE
ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en
tenslotte uit eventuele andere toevallige baten. —-

2. leder gewoon lid betaalt een contributie, waarv
het bedrag jaarlijks door de algemene vergadering -

tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.
BESTUTIR -

Artikel 9. -

1. Het bestuur bestaat uit tenruinste drie personen.
Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de a
gemene vergadering. -

2. De bestuurders worden door de algemene vergade-
ring uit de leden der vereniging benoemd, net diei
verstande dat de voorzitter door de algemene verga
dering kan worden benoemd buiten de leden. Het be—
stuur wijst uit zijn midden een secretaris en een -

eaningmeester aan. De functies van secretaris en——•
penningmeester kuiinen in eki persoon verenigd zijn—•
De voorzitter wordt steeds als zodanig door de alge
mene vergadering benoemd.
. De algemene vergadering kan een bestuurslid
schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aan

wezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerdel

heid vereist van tenminste twee derden der geldig -

uitgebrachte steinmen. — -

4. De bestuurders zijn bevoegcl te allen tijde zeif

un ontslag te nemen, mits dit schriftelijk ge—
scbiedt met een opzeggingstermijn van teuminste
drie maanden. -

. Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een

door het bestuur op te maken rooster. De aftredendE
is terstond berkiesbaar. — -

Artikel 10. --— -

1. Het bestuur. is belast met het besturen der vere

niging. •

De voorzitter en de secretaris gezamelik (of hun
plaatsvervangers) zijn bevoegd de vereniging in en

buiten rechte te vertegenwoordigen. De bestuursled
icunnen zich daarbij door een schriftelijk gemachti
de doen vertegenwoordigen.
2. Voor het aangaan van geldieningen, aismede voor
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het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verburei
van onroerende goederen, voor overeenkoinsten waarb
de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede—----
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
rnaakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schul
van een derde verbindt, behoeft het bestuur de
goedkeuring van de algernene vergadering. -

ALGEJIENE VERGADERINGEN
Art ikel 11. —

1. Binnen zes rnaanden na afloop van elk boekjaar —.

wordt een algernene vergadering (jaarvergadering) —.

gebouden. Het bestuur brengt in deze vergadering —•

zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging va
de nodige bescheiden, rekening en verantwoording —-

van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur
2. De algeinene vergadering benoernt jaarlijks, doch
uiterlijk dertig dagen voor de jaarvergadering, eei
coinmissie van tenininste twee leden, die geen deel
mogen uitrnaken van het bestuur, tot onderzoek van
rekening en verantwoording over het lopende casu —.

quo laatstverstreken boekjaar. De corninissie brengt.
ter jaarvergadering versiag uit van haar bevinding
Vereist bet onderzoek bijzondere boekhoudkundige —.

kennis den ken de corninissie zich door een deskundi
doen bijstaan.
3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie all
door hear gewenste inlichtingen te verschaffen,
haar desgewenst de kas en de waarden der verenigini
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
der vereniging te geven.
4. Goedkeuring door de algernervergadering van het
jaarverslag en de rekening en verantwoording strek
het bestuur tot décharge. —

. Indien de goedkeuring van de rekening en verant•
woording wordt geweigerd, benoernt de algernenverga•
dering een andere commissie bestaande uit tenrninst
drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de
rekening en verantwoording. Deze comrnissie heeft —

dezelfde bevoegdheden ala de eerder benoernde corn—
Inissie. Binnen een rnaand na de benoerning brengt zi,
aen de algernene vergadering versiag uit van baar —.

bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweiger
dan neernt de algernene vergadering al die inaatregel
welke door hear in het belang van de vereniging
nodig geacht worden. —

Artikel 12. —————————-.—

1. De algernene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur, met inachtnemning van een termijn
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van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door ee
aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergaderi

zullen algemene vergaderingen worden gehouden zo —

dikwijls het bestuur zuiks wenselijk acht, aismede

zo dikwijls zuiks schriftelijk met opgave van de t
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenmins

een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het —-

uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in
algemene vergadering, indien daarin alle leden te
genwoordig of vertegenwoordigd zijn. -

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoe
is het bestuur verplicht tot bijeenroeping ener —-

algemene vergadering op een termijn van niet lange
dan vier weken. Indien san het verzoek tot bijeen
roeping binnen veertien dagen nadat dit door het -

bestuur werd ontvangen, geen gevoig wordt gegeven
ullen de verzoekers zeif tot die bijeenroeping —-

lunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de
algemene vergadering bij eenroept. -

A±tikel 13. -

1JAIIeleden, zie artikel 4 lid 1, hebben toegang tc

de algemene vergadering, doch sheen de gewone he-

den hebben daar ieder één stem. leder stemgerecht:i
lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door E

schriftehijk daartoe gemachtigd ander lid. -

2. Een lid heeft geen stemrecbt over zaken, die hE
zijn echtgenoot of een van zijn bloed— of aanver—
wanten in de rechte lijn betreffen. -

. Een eenstemmig besluit van ahle leden, ook al -

zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, -

mits met voorkennis van het bestuur genomen, de— -

zelfde kracht als een besluit van de algemene ver
gadering. Een dergelijk besluit wordt door de see:
tans aangetekend in het notulenboek, terwijl er -

melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgendE
algemene vergadering. -

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over -

personen schriftelijk. -

Het aannemai van voorstellen bij acclainatie is inoge
lijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voor—
zitter. -

. Over she voorstehlen betreffende zaken wordt -

beshist bij volstrelcte meerderheid der uitgebrachl
stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalei
Bij staking van steminen wordt bet voorstel geacht
te zijn verworpen. -

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de



zevende blad.

volstrekte meerderheid der uitgebrachte steininen op
zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid
heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden
tussen de personen, die het grootste aantal der
uitgebrachte stemrnen hebben verkregen en is hij
gekozen, die bij die tweede stemming de ineerderheid
der uitgebrachte steniinen op zich heeft verenigd. —-

Indien bij die tweede stemming de stemrnen staken —-

beslist het lot. Onder steuimen worden indit artike
veratsan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet ir
aanmerking komen blanco en met de naam van het stert
mend lid ondertekende st emmen. -

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitge— —-

sproken oordeel dat een besluit is genomen, is be—
slissend. Indien echter onmiddellijk na het uit— —-

spreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt
betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer c
meerderheid der vergadering of, indien de oorspron
kelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk g€
schiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlan
Artikel 14. -

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergade—
ringen. -

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde woi
den door de secretaris notulen gehouden. -

5. Bij ontstentenis van voorzitter en/of secretari
treden de plaatsvervangers op. -

STATUTENWIJZIGING -

Artikel 1. -

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats
hebben na een besluit van de algemene vergadering,
waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. -

De termijn voor oproeping tot een zodanige vergade
ring moet tenminste veertien dagen bedragen. -

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergaderii
ter behandeling van een voorstel tot statutenwijzi
ging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen
v6ór de dag der vergadering een afschrift van dat
voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tc
na de afloop van de dag, waarop de vergadering wer
gehouden.
5. Tot wijziging van de statuten kan slechts worde
‘5esloten door een algemnene vergadering waar tenrnini
twee derden van het totaal aantal leden der vereni
ging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meer
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derheid van tenminste twee derden van het aantal —-

uitgebrachte steminen. -

Artikel 16. -

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing -

indien ter algemene vergadering alle leden aanwezi
of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutc
wijziging met algemene stenimen wordt genoltien.
Artikel 17. -

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat daarvan een notarile akte is opgemaakt.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek
afschrift van de wijziging en de gewijzigde statutc
neder te leggen ten kantore van de Karner van Koop—
handel en Fabrieken binnen welker gebied de vereni
ging haar woonplaats (zetel) heeft. -

Artikel 18. -

Een bepaling dezer statuten, welke de bevoegdlieid -

tot wijziging van een of meer andere bepalingen be
perkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtne— -

ming van gelijke beperking. -— -

ONTBINDING EN VEREPFENING
Artikel 19. -

1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek 2-
van het Burgerlijk Wetboek wordt de vereniging ont
bonden door een besluit daartoe van de algemene ve
gadering genoinen met tenrninste twee derden van het
aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergade—
ring waarin tenminste drie vierden van de leden
aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aan
tel ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde
leden tot ontbinding worden besloten op een volgen
tenminste acht dagen doch uiterlijk dertig dagen rn
de eerste, te houden vergadering, met een meer&.r—
held van twee derden van het aantal uitgebrachte —-

steminen.
. BIj de oproeping tot de in de leden I en 2 van
dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden med
gedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld
de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproe—
ping tot zodanige vergaderingen moet tenminste
veertien dagen bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien —,

aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, geschie’
de vereffening door het bestuur.
. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend
voor door de algemene vergadering te bepalen zodan
ge doeleinden als het meest met het doel der veren
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ging overeenstemmen.
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbe—
staan voor zover dit tot vereffening van haar ver—
irogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven d
bepalingen van de statuten en reglementen voor zov
mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen
die van de vereniging uitgaan, moeten san haar nsa:
worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

IISH0UDELI REGINT
Artikel 20. ————————-——

1. De algemene vergadering kan bij huishoudelijk -

reglernent nadere regels geven ointrent het lidinaat—
schap, de introductie, het bedrag der contributies
de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen
de wijze van ultoefening van het stemrecht, het ——

beheer en gebruik van de zaken der vereniging en -

she verdere onderwerpen, waarvan de regeling hear
gewenst voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudehijk regelement ken
eschieden bij besluit van de algeinene vergaderin
op voorstel van het bestuur, indien dit schrifteli
wordt verzocht door tenminste een/derde gedeelte v
de leden der vereniging.
. Ret huishoudehijk reglernent zal geen bepahingen

mogen bevatten die afwijken van of die in strijd —

zijn met de bepalingeri van de wet of van de statut

tenzij de afwijking door de wet of de statuten wor

toegestaan.
De comparant is mij, not aris, bekend.
Waarvan akte in minuut opgemaakt is verleden te ——

Leeuwen ten dage in bet hoofd dezer akte geineld. -

Na zakelijke opgave van de inhoud dezer akte aan d

comparant heeft deze verklaard van de iiihoud dezer

akte te hebben kennisgenomen en op vohledige voorl

zing daarvan geen prijs te stehlen. Vervolgens is

deze akte, na beperkte voorlezing door de comparan

en mij, notaris, ondertekend. -

(get.) A.C.M. de Graauw, Sormani.


