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AdV/34979
Oprichting vereniging

Op achtentwintig juni tweeduizend negentien verschenen voor mij, mevrouw mr. Bianca
Maria Roet-Derias, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr.
Andries de Visser, notaris gevestigd te Soest: _________________________________________________________
1. mevrouw Rowie Rachel Hooft, wonende te 3766 CP Soest, Willaertstraat 15, geboren
te Amersfoort op vijf april negentienhonderddrieënnegentig (rijbewijsnummer _______
4476818013), ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het ____________
geregistreerd partnerschap; _________________________________________________________________________
2. de heer Robert Maria Boetekees, wonende te 3814 AH Amersfoort, Van _______________
Randwijcklaan 139, geboren te Waalwijk op dertig september _____________________________
negentienhonderdzesenzeventig (rijbewijsnummer 5120964358), ongehuwd en niet
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; __________________
3. de heer Yorick Tim Bruijne, wonende te 1749 XA Warmenhuizen, gemeente Schagen,
Oud Wulpendorp 31, geboren te Soest op vier mei negentienhonderdeenennegentig
(Nederlandse identiteitskaart nummer IGH45KCR9), ongehuwd en niet geregistreerd
als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap; ____________________________________
hierna samen te noemen: ‘de oprichters’.______________________________________________________________
De oprichters verklaren een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten ___
vast te stellen. ________________________________________________________________________________________________
STATUTEN _____________________________________________________________________________________________________
Artikel 1 - Naam en zetel __________________________________________________________________________________
1 De vereniging draagt de naam “Club van 50 SZV De Duinkikkers”. ____________________________
2. De vereniging is gevestigd te Soest. __________________________________________________________________
Artikel 2 - Oprichting _______________________________________________________________________________________
De vereniging is vandaag opgericht voor onbepaalde tijd. __________________________________________
Het boekjaar loopt van een september tot en met eenendertig augustus van het ___________
eerstvolgende jaar. Het eerste boekjaar van de vereniging loopt tot eenendertig augustus
tweeduizend twintig.________________________________________________________________________________________
Artikel 3 - Doel _______________________________________________________________________________________________
Het primaire doel van de vereniging is het genereren van extra sponsorbudget voor “SZV
De Duinkikkers” te Soest. Het sponsorbudget kan vervolgens worden aangewend voor ___
zaken die niet uit de normale begroting van SZV De Duinkikkers betaald kunnen worden. _
Daarbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld extra activiteiten voor de leden, extra ______
materiaal en uiteraard vele andere doeleinden. Naast bovengenoemd hoofddoel heeft de
vereniging als doelstelling om één maal per jaar een festiviteit voor de eigen leden te _____
organiseren.___________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 - Lidmaatschap __________________________________________________________________________________
4.1 Het lidmaatschap wordt verkregen door een inschrijfformulier in te vullen en in te ___
leveren bij één van de bestuursleden van de vereniging. ____________________________________
Lid van de vereniging kunnen zijn personen van achttien (18) jaar of ouder._____________
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Het bestuur beslist over de toelating als lid. _____________________________________________________
Een lid van de vereniging hoeft geen lid van SZV De Duinkikkers te zijn. __________________
4.2 Een lidmaatschap is persoonlijk en iedere lid heeft bij besluitvorming één stem. ______
Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. _________________________________________________________
4.3 De duur van het lidmaatschap is minimaal een jaar en loopt van een september tot _
en met eenendertig augustus van het eerstvolgende jaar. Het lidmaatschap zal steeds
stilzwijgend met een jaar worden verlengd. ____________________________________________________
4.4 Beëindiging van het lidmaatschap door een lid van de vereniging kan plaatsvinden ___
door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op een augustus door de
secretaris/penningmeester van de vereniging te zijn ontvangen. __________________________
4.5 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur, __
door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en)
van opzegging. _________________________________________________________________________________________
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging is mogelijk: ___________________________
als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten opzichte ___
van de vereniging niet nakomt; of ___________________________________________________________
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ___________
lidmaatschap te laten voortduren. ___________________________________________________________
De contributie voor het lopende jaar blijft verschuldigd. _____________________________________
4.6 Beëindiging van het lidmaatschap vindt ook plaats bij overlijden van het lid. ___________
Artikel 5 - Contributie ______________________________________________________________________________________
De contributie bedraagt vijftig euro (€ 50,00) per lid per lopend boekjaar. ____________________
De contributie dient - eventueel door middel van automatische incasso - overgemaakt te
worden naar een door de penningmeester van de vereniging op te geven bankrekening __
onder vermelding van “Club van 50 Contributie” en het betreffende jaar. _____________________
Artikel 6 - Bestuur en vertegenwoordiging ____________________________________________________________
6.1 Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal twee leden, namelijk een _________
voorzitter en een penningmeester. Bij voorkeur wordt het bestuur aangevuld met ___
een derde lid met de functie van secretaris. _____________________________________________________
6.2 De zittingsduur van een bestuurslid is twee jaar. Na deze twee jaar kan een ____________
bestuurslid zich herkiesbaar stellen. _______________________________________________________________
6.3 Ieder lid van de vereniging heeft het recht zich verkiesbaar te stellen voor het ________
bestuur. Kandidaten kunnen zich tot twee weken voor de ledenvergadering ___________
aanmelden bij het bestuur. _________________________________________________________________________
6.4 De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
van de vereniging. _____________________________________________________________________________________
6.5 Indien een bestuurslid tussentijds aftreedt, waardoor het bestuur van de vereniging
uit slechts een persoon bestaat, kan het overblijvende bestuurslid zich door een _____
ander lid van de vereniging laten bijstaan. ______________________________________________________
Bij de eerstvolgende ledenvergadering van de vereniging, maar in ieder geval binnen
twee maanden na het aftreden, dient in de vacature te worden voorzien. ______________
6.6 De ledenvergadering van de vereniging kan een bestuurslid schorsen of ontslaan. ____
Voor een besluit daartoe is het in artikel 9 van deze statuten bepaalde op gelijke _____
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wijze van toepassing. _________________________________________________________________________________
6.7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ___________________________________________________
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met
de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de ____________
penningmeester. _______________________________________________________________________________________
Artikel 7 - De ledenvergadering __________________________________________________________________________
Het bestuur van de vereniging schrijft tenminste eenmaal per jaar in oktober of november
een ledenvergadering uit. _________________________________________________________________________________
Dit ter bevordering van de onderlinge banden, ter stimulatie om lid te worden en te ______
blijven en om de jaarrekening en het bestuursverslag over het afgesloten boekjaar goed _
te keuren.______________________________________________________________________________________________________
De leden van de vereniging kunnen zelf ook het bestuur van de vereniging opdragen een
ledenvergadering uit te schrijven, indien door tenminste tien procent (10%) van de leden
van de vereniging schriftelijk hierom wordt verzocht. ______________________________________________
Artikel 8 - Financiële middelen/Bestedingen ________________________________________________________
8.1 De financiële middelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden. ______
8.2 De financiële middelen van de vereniging hebben als doel om ten goede te komen __
aan SZV De Duinkikkers. Een deel mag door het bestuur van de vereniging worden ___
besteed aan onder andere het organiseren van een jaarlijkse festiviteit voor de eigen
leden of ten goede van een gekozen goed doel komen. ______________________________________
8.3 Ieder lid van SZV De Duinkikkers heeft het recht om een bestedingsaanvraag in te ____
dienen. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een ______
kostenschatting, bij één van de bestuursleden van de vereniging te worden ____________
ingediend. _______________________________________________________________________________________________
8.4 Tevens kan een bestedingsaanvraag worden ingediend door het bestuur van SZV De
Duinkikkers. Deze aanvraag dient schriftelijk, voorzien van een argumentatie en een
kostenschatting, bij één van de bestuursleden van de vereniging te worden ____________
ingediend. ______________________________________________________________________________________________
8.5 Het bestuur van de vereniging heeft de bevoegdheid om over bestedingen onder ____
zevenhonderd vijftig euro (€ 750,00) zelfstandig een besluit te nemen. Deze ___________
bestedingen worden in de ledenvergadering verantwoord. _________________________________
8.6 Bestedingen hoger dan zevenhonderd vijftig euro (€750,00) moeten altijd ter _________
goedkeuring aan de ledenvergadering van de vereniging worden voorgelegd. Indien _
nodig wordt het bestedingsdoel door stemming bepaald. ___________________________________
Artikel 9 - Statutenwijziging ______________________________________________________________________________
Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de ledenvergadering. _______
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal ________
worden voorgesteld. ________________________________________________________________________________________
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde (2⁄3e) van
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste ten minste zeventig _______
procent (70%) van de leden aanwezig is. _______________________________________________________________
Is het vereiste aantal leden niet aanwezig dan kan een nieuwe algemene vergadering _____
worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid __
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van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, onafhankelijk van het __
aantal op deze vergadering aanwezige leden. Bij de oproeping voor de nieuwe ______________
vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, ____
onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige leden. _______________________________
De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan drie weken en niet later
dan zes weken na de eerste vergadering gehouden. _________________________________________________
Artikel 10 - Ontbinding ____________________________________________________________________________________
Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten door de ledenvergadering,
waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de vereniging zal ___
worden voorgesteld. ________________________________________________________________________________________
Voor een besluit tot ontbinding is het in artikel 9 van deze statuten bepaalde op gelijke __
wijze van toepassing. _______________________________________________________________________________________
Bij ontbinding van de vereniging komen de resterende gelden ten goede aan SZV De ______
Duinkikkers. ___________________________________________________________________________________________________
Artikel 11 - Reglement _____________________________________________________________________________________
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. _____________________
2. Een reglement kan nadere regels geven over - onder meer - het lidmaatschap, de ____
contributie, de werkzaamheden van het bestuur of de vergaderingen. ___________________
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten.___________________
Artikel 12 - Slotbepaling ___________________________________________________________________________________
In gevallen waarin deze statuten niet voorziet beslist de ledenvergadering. __________________
SLOTVERKLARINGEN ________________________________________________________________________________________
De verschenen personen verklaarden ten slotte: _____________________________________________________
Eerste bestuur________________________________________________________________________________________________
Het eerste bestuur bestaat uit drie leden.______________________________________________________________
In afwijking van de in de statuten voorgeschreven procedure worden voor de eerste maal
tot bestuurslid benoemd: __________________________________________________________________________________
1. de verschenen persoon sub 1 genoemd, als voorzitter; _______________________________________
2. de verschenen persoon sub 2 genoemd, als secretaris; _______________________________________
3. de verschenen persoon sub 3 genoemd, als penningmeester._______________________________
SLOT ____________________________________________________________________________________________________________
Alvorens tot het verlijden van de akte over te gaan heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud
van de akte aan de verschenen personen mededeling gedaan en heb ik daarop toelichting
gegeven. _______________________________________________________________________________________________________
De verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs
te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen
en met de inhoud volledig in te stemmen. _____________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. ___________________________________________________
Deze akte is verleden te Soest, op de datum als aan het begin van deze akte is vermeld. ___
Na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen personen ondertekend. ___________
Onmiddellijk daarna is de akte door mij, notaris, ondertekend. __________________________________
(Volgt ondertekening)
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