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De vereniging draagt de naam:
Vereniging IJssport Koudekerk aan den Rijn.
Zij is gevestigd in de gemeente Koudekerk aan den Rijn. —
TlnoT
JL/W \*- JL. •

h -»-.+-•; Irol ^>jcxJ- U.L.K-t?JL C-*

1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen en "het
door haar leden beoefenen van de schaatssport.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het houden van oefeningen en wedstrijden; •
b. het organiseren van sportevenementen;
c. de voor de beoefende of de te gaan beoefenen sport be-
nodigde accomodatie aan te brengen en in stand te houden;
.d. door alle andere wettige middelen die aan het doel der
vereniging bevorderlijk kunnen zijn. —.
Duur en boekjaar.
A-P-M VA! 7* -Zi-JL 1/JL.DuWjL Jm «,

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar der vereniging loopt van een september
tot en met een en dertig augustus.._---
Lidmaatschap. :
A -pf-i Irpl ZEXLj- U J-JTl.v~ .1- i^ •

1. De vereniging kent gewone leden, juniorleden en ere- -
l f*Ae*Tn —— -___l_ ̂  vJL\ JJ- • •" ™—«™^—•— _«>«. —i -_n ««,

2. Getrone leden zijn diegenen die de zestien-jarige leef-
tijd hebben bereikt en zich als lid bij het bestuur heb-
ben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de ver-
eniging zijn toegelaten.
3. Juniorleden zijn diegenen die de achtjarige —leef- —
tijd hebben bereikt, doch nog niet de zestienjarige, en—
zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door-
het bestuur als zodanig tot de vereniging zi5̂  toege- <
laten;
4.De jumorleden, respectievelijk de aspirantleden als be-
doeld in artikel 5» worden geacht zich bij het bereiken—



van de daarvoor respectievelijk gestelde leeftijd
als gewoon lid, respectievelijk juniorlid, te hebben aange-
meld.
5. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de al-
gemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
6. Ereleden zijn diegenen die wegens hun buitengewone
verdiensten voor de vereniging op voorstel van het be- —
stuur door de algemene vergadering met tenminste twee/
derde der geldig uitgebrachte stemmen.als zodanig zijn be-
jnoemd en die die benoeming hebben aanvaard. :

7. De leden zijn verplicht:
a. de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede —
de besluiten van de algemene vergadering, het bestuur en —
eventuele andere organen van de vereniging na te leven; —
b. de statuten en reglementen van na te melden bond, de —
besluiten van zijn organen, alsmede de door die bond van
toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen, na te leven; —
c. de belangen van de vereniging en van de bond niet te —
schaden;
d. alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te ko-
men, welke uit het lidmaatschap voortvloeien of welke de
vereniging aangaat, voorzover laatstbedoelde verplichtin-
gen betrekking hebben op de leden van de vereniging;

i e. waar sub b, c en d wordt gesproken van de bond, wordt —
1 daarmede bedoeld de Koninklijke Nederlandsche Schaatsen-
rijders Bond, en tevens moet daaronder worden begrepen het
gewest van die bond.
Aspirantleden-begunstigers.
Artikel 5. • ~
1. De vereniging kent voorts aspirantleden en begunsti- -
t~r f* T"* c* L ,— -,—,— M»I*M •———..•••«——..—• ̂  •—•—— •— — —• —•gexs»
2. Aspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de-
vereniging deelnemen, doch nog niet de achtjarige leef-
tijd hebben bereikt.
J. Begunstigers zijn zij, die jaarlijks aan de^vereniging
een geldelijke bijdrage verlenen, waarvan de minimale -:,
grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld.—j
-, Aspirantleden en begunstigers zijn geen lid in de zin-'
der wet en hebben mitsdien geen andere rechten en ver- —
plichtingen dan die welke hun bij of krachtens deze sta- j
tuten zijn toegekend en opgelegd. •
5- Het bestuur beslist na aanmelding omtrent de toelating i
van aspirantleden en begunstigers. =- -——/,
Abonnementhouders

Artikel 5A
1. Tevens kent de vereniging abonnementhouders.
2. Abonnementhouders hebben dezelfde rechten en verplichtingen als leden, zulks —

, uitdrukkelijk met uitzondering van het stemrecht '. -^
Artikel 6. — __~~-—— _--.. -~ —
Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en be- -,
gunstigers bij of krachtens deze statuten worden toege- -
kend, hebben zij het recht de door de.vereniging georga-
niseerde wedstrijden, evenementen en oefeningen bij te
wonen en voor wat de aspirantleden betreft, daaraan deel-
te nemen, een en ander voor zover het bestuur niet anders
bepaalt.



Het lidmaatschap is persoouii-jA. UJ_L
voor overdracht of overgang.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzettinE.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan
slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar,
mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggings-
termijn van tenminste vier weken.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaat-
schap door opzegging mogelijk, indien redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voort-
duren. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsge- -
had, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het
eerstvolgende boekjaar.
3. Een lid is niet bevoegd door opzegging van het lid- —
maatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de
leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen op-
zichte uit te sluiten.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan-
eveneens slechts geschieden tegen het einde van een boek-
jaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, schrifte- •
lijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
,tenminste vier weken.
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan—
slechts plaatsvinden in de in de wet bepaalde gevallen.—
Het bepaalde in de twee laatste zinnen van lid 2 is van--
overeenkomstige toepassing.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uit-
gesproken wanneer een lid in strijd met de statuten,
reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals

j onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinne-
jring niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn—
!jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de vereniging op-
onredelijke wijze benadeelt. —
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrok-
ken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met-
opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is be-
voegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving—
in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het
lid geschorst. Het besluit der algemene vergadering tot—
ontzetting zal moeten worden genomen met een meerderheid—
van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stem-
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6. Vanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar—
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor-
het geheel door het lid verschuldigd,~tenzij het bestuur—
anders bepaalt.
Artikel 9. -.
1. De rechten en verplichtingen van een aspirant lid en—
van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzijds,
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaar- —
lijkse bijdrage over het lopende boekjaar der vereniging-
voor het geheel verschuldigd blijft, tenzij het bestuur—
anders bepaalt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het be-
stuur. '
Geldmiddelen. : •
Artikel 10. .
n. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaar-
lijkse bijdragen van de gewone leden, juniorleden, aspi-
rantleden en begunstigers, entreegelden, erfstellingen,—
legaten, schenkingen en andere inkomsten.



2. Ieder gewoon lid, juniorlid en aspirantlid is jaar- —
lijks een bedrag verschuldigd, welk bedrag wordt vastge- -
steld door de algemene vergadering.^
3>. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die
een verschillende bijdrage betalen.
4. Behoudens het geval dat de algemene vergadering uit- -
drukkelijk bepaalt dat ook de .ereleden vorengemelde bij-
drage plicht hebben, zijn zij daarvan vrijgesteld.
5. Nieuwe gewone leden, juniorleden en aspirantleden-
zijn een entreegeld verschuldigd, waarvan het bedrag wordt
vastgesteld door de algemene vergadering.
6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele—
of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het—
betalen van een bijdrage of entreegeld te verlenen, vol-
gens de regelen te stellen in een reglement als bedoeld—
in artikel 20. •
Bestuur.
Artikel 11.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige-
personen.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit
de leden van de vereniging benoemd. De algemene vergade-
ring stelt tevens het aantal der bestuurders vast.
3- De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ver-
gadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden aan—
een secretaris en een penningmeester, alsmede, indien dit
door het bestuur wordt gewenst, een vice-voorzitter.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van re-
denen door de algemene vergadering worden geschorst en
|ontslagen. Terzake van schorsing of ontslag besluit de
;algemene vergadering met een meerderheid van twee/derde—
van de uitgebrachte stemmen.
5. Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de al-
gemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot
zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld-
zich in de algemene vergadering te doen verantwoorden en-
ikan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
j 6. Bestuurders worden benoemd voor één periode van maxi-
imaal_ vier jaar. Onder een jaar wordt-
ten deze verstaan de periode tussen twee opeenvolgende
jaarlijkse algemene vergaderingen, als bedoeld in axtike]
14 lid 7>•*• 't- «- C— •

De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op-
te maken rooster; een volgens het rooster .aftredende be-
stuurder is onmiddellijk herbenoembaar. •
In bestaande vakatures wordt zo spoedig mogelijk voor- —
zien.
7- Een niet voltallig' bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 12.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereni-
ging.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene—
vergadering, tevens bevoegd tot het sluiten van overeen-
komsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van—
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten,—
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk mede- -
schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of-
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde-
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verbindt. Op het ontbreken van de gemelde goedkeuring kan
ioor en tegen derden een beroep worden gedaan.
krtikel 13- 7
1. Het bestuur ie bevoegd tot vertegenwoordiging van de—
vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan
twee, gezamenlijk handelende, van de navolgende bestuur-
ders, te weten: voorzitter, vice-voorzitter, secretaris—
en penningmeester.
De algemene vergadering/.jaarverslag.
Artikel 14._ ~
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de ge- —
meente waar de vereniging statutair is gevestigd.
2. Jaarlijks wordt tenminste een algemene vergadering ge-
houden en wel binnen zes maanden na afloop van het boek-
jaar, behoudens verlenging van deze termijn door de al- —
gemene vergadering.
In deze algemene vergadering brengt het bestuur zijn
'jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een
[balans en een staat van baten en lasten en overigens yan-
e nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn-
in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.
5. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commis-
|sie van tenminste twee leden die geen deel mogen uit-
aken van het bestuur.
et bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken —
tijdig toekomen aan de commissie. De commissie onder-
zoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering-
verslag uit van haar bevindingen. Vergt dit onderzoek
naar het oordeel der commissie bijzonder boekhoudkundige-
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door
een deskundige doen bijstaan. —

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desge- —
wenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boe-
ken en bescheiden der vereniging te geven.
Artikel 13.
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige
artikel, worden algemene vergaderingen bijeengeroepen
door het bestuur zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt-w-
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aan-
tal gewone leden en ereleden als bevoegd "is tot het uit-
brengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in een
voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een-
termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg-
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeen- -
roeping van de algemene vergadering overgaan.
3- De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt
door schriftelijke mededeling aan de stemgerechtigde le-
den op een termijn van tenminste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen
vermeld. .
4. Indien werd gehandeld in strijd met het. bepaalde in
het vorige M, kan de algemene vergadering geen rechts- -



eldige besluiten nemen, tenzij het betreffende besluit-—
et algemene stemmen wordt aangenomen in een vergadering—
aarin een zodanig aantal der leden aanwezig is, als be- •
oegd is tot het uitbrengen van de absolute meerderheid—
an de stemmen in een voltallige algemene vergadering. -—
rtikel 16. ' 77—
Toegang tot de algemene vergadering hebben - mits niet-

^eschorst zijnde - de gewone leden, juniorleden, aspirant-
lieden, ereleden en begunstigers, de personen die deel uit
knaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen,-
lidie daartoe door de algemene vergadering en/of het be- —
stuur zijn uitgenodigd.
!>2. Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de ge-
Vone leden -.en de ereleden. De gewone leden—
jen de ereleden hebben ieder -<
— -^één stem.

êdere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem door een
schriftelijk daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid-
te doen uitbrengen. Een stemgerechtigde kan voor ten
hoogste twee leden als gemachtigde optreden.
3. Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de al- -
gemene vergadering stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij—
niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis
van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit-
Jvan de algemene vergadering.
J4. De voorzitter bepaalt, met inachtneming van het daar-
jomtrent in de wet, de statuten en de reglement(en) ge- —
jstelde, de wijze waarop de stemmingen in de algemene
{vergadering worden gehouden. •
p- Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze
jstatuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,
jworden -.genomen- hij meerderheid van de uitgebrachte stem-

lOngeldige stemmen en stemonthoudingen (blanco stemmen)
Igelden niet als uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel ver- -
worpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen,
dan beslist het lot.
Indien bij verkiezing tussen meer dan..twee personen
door niemand een meerderheid is verkregen, wordt her-
jste.md tussen de twee personen, die het -grootste aantal
istemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. •— \l 17. .

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voor-
zitter of vice-voorzitter of, bij hun afwezigheid, door—
een door het bestuur aan te wijzen (bestuurs)lid.
Zijn geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de ver- —
gadering zelf in haar leiding.
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uit-
gesproken oordeel, dat door de vergadering een besluit •
is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de in- -
houd van een genomen besluit, voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
3- Van het ter algemene vergadering verhandelde worden
notulen gehouden door de secretaris of door een door de—
voorzitter aangewezen persoon.
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beze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende
lgemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan
Loor de voorzitter en de secretaris van die vergadering—
[ndertekend.

Statutenwijziging

irtikel 18.. •
Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebb.en

LÓor een besluit van een algemene vergadering, waartoe
kerd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging
pan de statuten zal worden voorgesteld.
>. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter-
pehandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebbei
gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de dag der ver-
gadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voor-
estelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daar-
;oe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot-
ia de afloop van de dag, waarop de vergadering werd ge- -
louden.

Tot wijziging van de statuten kan door de algemene
vergadering slechts worden besloten met een meerderheid—
ran tenminste drie/vierde van het aantal stemmen uitge- -
>racht. in een vergadering waarin tenminste een zodanig—
lantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is als bevoegd-
.s tot het uitbrengen van twee/derde gedeelte der stemme:

een voltallige algemene vergadering. Is niet het in d(
rorige zin vereiste aantal leden tenminste aanwezig of—
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken, maar niet-
;erder dan één week, daarna een tweede vergadering bij- •
iengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals-
lat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, on-
geacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden,—
:an worden besloten, mits met een meerderheid van tenmin-
?te drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen.

De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat
Laarvan een notariële akte is opgemaakt.

Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is
liet van toepassing-, indien ter algemene vergadering
ille stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn—

het besluit tot statutenwijziging met algemene stem- -
ien wordt genomen.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrifl
ran de akte van statutenwijziging en eé"n_ volledige door-
-opende tekst van de statuten, zoals dez"e na de wijziging
jluiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer-
van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregiste:

Ontbinding; en vereffening
Artikel 19.
l. Het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2, J en 5 is van—
)vereenkomstige toepassing op een besluit van de algement
vergadering tot ontbinding van de vereniging.
?. Tenzij de algemene vergadering bij het in het vorige—
-id bedoelde besluit een andere bestemming vaststelt
voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten tijde-

«T ont"binding lid waren van de vereniging. —
•r .enziJ de algemene vergadering anders besluit, ge

5cno.edt de vereffening door het bestuur.



voortbestaan

de bepalingen van de
durende de ̂ ^fuvan kracht, in stukken en
atuten voorzoveel geli^ uitgaan, moeten--

reglementen

-.. r/ej-i j.*-o- , 7;
'iS zijn met de wet of deze


