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VASTSTELLING STATUTEN
,.DE OSSE MAASKANT''
Van gemelde volmachten is mij, notaris genóegzaam geblekenuit twee aan deze akte gehechte onderhandse volmachten.------VOORWOORD
De verschenen personen verklaarden
De vereniging genaamd de: De Osse Maaskant, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer. 572g20g6,
welke vereniging is gevestigd te Maren-Kessel, adres hebbende
aan de Kerkweg 14 (5398 HJ),
is opgericht op vijfentwintig februari tweeduizend dertien
ln de oprichtingsvergadering zijn tevens de statuten vastgestelden is het eerste bestuur benoemd.
Het huidige bestuur bestaat uit drie (3) personen, waarvan de--twee hierboven genoemde personen deel uitmaken in hun
-----
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respectievel ijke hoedan gheid van voorzitter en pen n in g meester
De statuten van de vereniging zijn nog niet opgenomen in een
notariële akte
Bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging
is besloten de statuten van de vereniging te doen opnemen in -een notariële akte
De statuten luiden vanaf heden algeheel als volgt:
STATUTEN
NAAM
i

artikel

1

1. De vereniging draagt de naam: Wandelsportvereniging ---"De Osse Maaskant"
2. De vereniging is op vijfentwintig februari tweeduizend dertien
opgericht;
3. De vereniging heeft haar zetel in Maren-Kessel;
4. Vanaf de oprichtingsdatum is de vereniging lid van de
Noord Brabantse Wandelbond--:----DOEL----artikel 2
De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het ---bevorderen van de wandelsport in het algemeen, alsmede -groepswandelen en lange afstand wandelen.
De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:-het organiseren van en stimuleren tot deelneming aan -wandeltochten, lange afstand wandelen,
groepswandelen en andere vormen van het beoefenen van de wandelsport;
het toetreden tot of het ondersteunen van organisaties, die he2elfde doel nastreven, mede door middel van: :-het periodiek uitgeven van een verenigingsblad;---het beleggen van en deelnemen aan overleg en---voorlichti ngsbijeen komsten ; ----het progageren van de wandelsport.
LEDEN
artikel 3
Leden van de vereniging kunnen zijn de natuurlijke
personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten; -------Het bestuur houdt een register waarin de namen en ----------adressen van alle leden zijn opgenomen;
De vereniging is bevoegd om leden als lid aan en af te -----melden bij een landelijke en regionale organisatie;---------De leden zijn verplicht zich te ondenryerpen aan de statuten,
reglementen en besluiten van de landelijke en regionale ---organisatie waarbij zij als lid zijn aangemerkt.-----------BEGUNSTIGERS
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artikel 4
Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de---vereniging financieel te steunen met een door de algemenevergadering vast te stellen minimum-bijdrage.
Begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen
dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn
toegekend en opgelegd. ----------TOELATING
artikel 5
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden,
aspirantleden en begunstigers
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog
tot toelating besluiten
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
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Het lidmaatschap eindigt
door de dood van het lid;
door opzegging van het lid;
door opzegging namens de vereniging. Deze kan ---------geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de
vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te--voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt. -----------Biizondere vo rmen van wandelen
Artikel 7
De vereniging kent een afdeling wandelen voor bijzondere -groepen, die door middel van het lidmaatschap van de -----vereniging, aangesloten zijn bij de Koninklijke Wandelbond Nederland, verder te noemen KWBN;
De verening staat open voor nieuwe vormen van wandelen onder de voorwaarde zoals in he vorige lid is genoemd;----Het bestuur houdt een register bij waarin de namen,
adressen en geboortedata van de deelnemers aan de
bijzondere vormen van wandelen zijn opgeslagen. ------------Strafbaarstelling
Artikel 8
Strafbaar zal zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is
met de statuten, reglementen en/of besluiten van de IOVBN
Daargelaten de bevoegdheid van de K/UBN om
overtredingen als bedoeld onder 1. te bestraffen, is het---bestuur bevoegd om overtredingen te bestraffen;
De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer de I(/VBN het lidmaatschap van het lid van de afdeling heeft-beêindigd, in welk geval de opzegging met onmiddellijke---ingang geschiedt tenzij het lid tegen de beeindiging van het-
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lidmaatschap van de KWBN op de door de KWBN
voorgeschreven wijze bezwaar heeft gemaakt. ln het laatste
geval is het lid van de afdeling geschorst totdat de -------beëindiging door de KWBN is bevestigd of ongedaan --------gemaakt.
artikel 9
Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) personen, die door
de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming
geschiedt uit de leden. Het aantal leden wordt vastgesteld-door de algemene vergadering
Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of
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tenminste drie (3) leden
De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een ----bindende voordracht
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - PERIODIEK
LIDMAATSCHAP - SCHORSING
artikel 10-Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is --benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet ----binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit totontslag, eindigt door het verloop van die termijn
Elk bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4)
jaar en treedt vervolgens af met dien verstande dat het----bestuurslid pas zal aftreden in de eerstvolgende
jaarvergadering. Wie in een tussentijdse vacature is------benoemd treedt af op de eerstvolgende jaarvergadering;--Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, ----------Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:-door het eindigen van het lidmaatschap van de-------
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door bedanken
BESTUURSFUNCTIES - BESLUITVORMING VAN HEÏ
BESTUURartikel 11Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een---secretaris en een penningmeester aan.
Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de--secretaris notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de
secretaris worden vastgesteld en ondertekend
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen
aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door
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het bestuur worden gegeven
BESTU URSTAAK - VERTEGENWOORDIGI NG
artikel 12----------Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het
bestuur belast met het besturen van de vereniging
lndien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald,
blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig
mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de-voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de -orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid------bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door--commissies die door het bestuur worden benoemd.Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene----vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van ------overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren--van registergoederen, 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 ander verbindt
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde--wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd -door het bestuur
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan --twee gezamen ijk ha ndelende bestu u rsleden, waarvan
minimaal één steeds de voorzitter, secretaris of-----penningmeester dient te zijn
JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
artikel 13Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met-------éénendertig december
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
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen
drie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar,
behoudens verlenging van deze termijn door de algemene
vergadering, zijn jaarverslag uit over de gang van zaken ----binnen de vereniging en over het gevoerde beleid en legt--een balans en een staat van baten en lasten met toelichting
aan de vergadering over. Deze stukken worden ondertekend
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door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of
meer hunner dan wordt daarvan onder opgaafvan redenenmelding gemaakt.
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel----mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt -aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen
uit.

De last van de commissie kan te allen tijde door de--algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door
de benoeming van een andere commissie
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2
en 3, tien (10) jaar lang te bewaren
ALGEMENE VERGADERING
artikel 14Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle -bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan -het bestuur zijn opgedragen
Jaarlijks, uiterlijk binnen drie (3) maanden na afloop van het
verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de-----jaarvergadering - gehouden. ln de jaarvergadering komen-onder meer aan de orde
het jaarverslag en de rekening en verantwoording
bedoeld in artikel 15 met het verslag van de aldaar----bedoelde commissie;
de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie
voor het volgende verenigingsjaar;
voorziening in eventuele vacatures;
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd,bij de oproeping voor de vergadering --------Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo------dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste -een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen-van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het------bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn
van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.
lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproepi ng overeen komstig ---artikel 20
TOEGANG EN STEMRECHT
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Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden
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van de vereniging, het bestuurslid dat geen lid van de ----vereniging is en alle begunstigers. Geen toegang hebben -geschorste leden en geschorste bestuursleden.--Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen
beslist de algemene vergadering
leder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één--stem. Leden tot en met vijftien (15) jaar kunnen het------stemrecht niet zelf uitoefenen. De wettelijke:-----vertegenwoordiger is alsdan bevoegd het stemrecht uit te -oefenen
Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe -------------gemachtigd ander lid uitbrengen. leder lid kan als ----------gevolmachtigde slechts namens één ander lid het stemrecht
uitoefenen
VOORZITTERSC HAP - NOTULEN
artikel 16De algemene vergaderingen worden geleid door de
voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. ----:-Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te-------wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in hetvoorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin
zelve
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de --secretaris of een ander door de voorzitter daartoe-aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de -------voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend
en door de eerstvolgende algemene vergadering worden --vastgesteld
BFS LUI TVOR ING VAN DE ALGEMENE
RGADERING.--.-.
artikel 17-Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is --------beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van ee
genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet---schriftelijk vastgelegd voorstel
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het -eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan
vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid
der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming nieth oofdelijk of sch riftel ijk gesch iedde, een stemgerechtigde-aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke ------stemming.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen,
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worden alle besluiten van de algemene vergadering --------genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte-stemmen
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn-------uitgebracht.
lndien bij een verkiezing van personen niemand de-------volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede-stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een-----tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, -----plaats
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid-:--verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij -één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, ----hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen ----staken
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de
tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de ------personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die-----------voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is ---uitgebracht.
ls 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 -----uitgebracht.
lngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen
staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen
lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende -verkiezing van personen, dan is het verworpen
Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzijde voorzitter
een schriftelijke stemming gewenst acht of één der --------stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. ----------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten-briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een
stemgerechti gde hoofdel ijke stem m ng verla ngt.
10. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn dezen --niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis --van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit --van de algemene vergadering
11 Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden---genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de
orde komende ondenruerpen - dus mede een voorstel tot--statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen
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oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het-----oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee --verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ----------ENE VERGADERI
artikel 18-De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door-het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de
adressen van de leden volgens het ledenregister
De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien -(14) dagen
Bij de oproeping worden de te behandelen ondenrverpen----vermeld
STATUTENWIJZIGING
rtikel 1
ln de statuten van de vereniging kan geen verandering
worden gebracht dan door een besluit van een algemene--vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ----Zljdie de oproeping tot de algemene vergadering ter-----behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben -gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering -een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden
Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadathiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
oNTBTNDtNG --------artikel 20-De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van-de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige
toepassing, met dien verstande dat een besluit tot
ontbinding slechts kan worden genomen in een vergadering
waar twee/derde van de leden aanwezig of--------vertegenwoordigd is
ls niet twee/derde van de leden aanwezig of ------vertegenwoordigd dan wordt na afloop van twee weken, ----doch binnen vier weken daarna een tweede vergadering ---bijeen geroepen en gehouden waarin over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest
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ongeacht het aantal aanwezig of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van-------twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen; ---------Bijeen besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een
eventueel batig saldo bepaald door de algemenevergadering
HUISHOI-I DELIJK REGLEMENÏ
artikel 21-De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de --wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten
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Slotverklaringen
De comparanten zijn mij, notaris, bekend
De wettelijk verplichte identificatie heeft op de voorgeschreven -wijze plaatsgehad
WAARVAN AKTE is verleden te Malden op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld
De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en ---toegelicht. De comparanten hebben verklaard op volledige-------voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het-------verlijden van de akte een concept te hebben ontvangen, van deinhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud
in te stemmen
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door decomparanten en mij, notaris, ondertekend.
Volgt ondertekening.
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