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Zaaknummer: 23003 

 

 

STATUTEN VERENIGING 

 

 

Heden, negentien mei tweeduizend zestien, verschenen voor mij, 

mr. JULES EMILE MARIE JOSEPH PRICK, notaris te Zevenaar: 

1. mevrouw LOUISE LEMMENS, wonende te Nijmegen, Minervaplaats 1 (6525 

JD), geboren te Heerlen op tien september negentienhonderd negentig, zich 

legitimerend met identiteitskaart nummer: IWCJKKPK2, afgegeven te Nijmegen 

op vijf juni tweeduizend twaalf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

2. mevrouw MARISKA VAN LOON, wonende te Nijmegen, Karrengas 36 (6511 

GS), geboren te Spijkenisse op acht november negentienhonderd 

tweeënnegentig, zich legitimerend met paspoort nummer: NULP92899, 

afgegeven te Nijmegen op vijf juni tweeduizend veertien, ongehuwd en niet 

geregistreerd als partner; 

3. de heer FREDERICK JOHANNES WEEINK, wonende te Nijmegen, 

Groenestraat 160 (6531 HV), geboren te Enschede op negen januari 

negentienhonderd vierennegentig, zich legitimerend met identiteitskaart 

nummer: IP72K3L28, afgegeven te Haaksbergen op negentien februari 

tweeduizend dertien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

4. mevrouw MIANNE MARIA ANNA BERTISEN, wonende te Nijmegen, 

Evertsenstraat 4 (6512 JM), geboren te Nijmegen op drieëntwintig april 

negentienhonderd zesennegentig, zich legitimerend met paspoort nummer: 

NTDL933L2, afgegeven te Nijmegen op dertig april tweeduizend vijftien, 

ongehuwd en niet geregistreerd als partner; 

5. de heer STIJN SAMUËL OOSTERHOLT, wonende te Nijmegen, van 

Peltlaan 42 (6533 ZM), geboren te Enschede op negen december 

negentienhonderd drieënnegentig, zich legitimerend met identiteitskaart 

nummer: IU1LHDHP2, afgegeven te Haaksbergen op zeven januari tweeduizend 

veertien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner. 

INLEIDING 

De comparanten, die hierbij handelen als voltallig bestuur van de vereniging: 

Nijmeegse Studenten Tafeltennisvereniging "Akris", gevestigd te Nijmegen, 

verklaren: 

- de vereniging: Nijmeegse Studenten Tafeltennisvereniging "Akris" is op een mei 

negentienhonderd achtenzestig opgericht als zogenaamde informele vereniging 

als bedoeld in artikel 2:28 lid 1 en 2:30 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; 

- de algemene vergadering van leden van de vereniging: Nijmeegse Studenten 

Tafeltennisvereniging "Akris", die niet is opgericht bij notariële akte, heeft - met 

inachtneming van hetgeen daaromtrent in artikel 2:28 van het Burgerlijk 

Wetboek is bepaald - op achttien februari tweeduizend zestien besloten tot 

vastlegging van de statuten in deze notariële akte; 

- een exemplaar van de notulen van deze vergadering is aan deze akte gehecht; 

- het bestuur van de vereniging gaat hierbij over tot uitvoering van dit besluit en 

de vastlegging van de statuten: 

STATUTEN 
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ARTIKEL 1: NAAM, ZETEL EN OPRICHTINGSDATUM 

De vereniging draagt de naam: Nijmeegse Studenten Tafeltennisvereniging 

"Akris", hierna benoemd als: Akris. Zij is gevestigd in Nijmegen, alwaar zij op een 

mei negentienhonderd achtenzestig is opgericht. 

ARTIKEL 2: DOEL VAN DE VERENIGING 

De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de 

beoefening van de tafeltennissport in het bijzonder te bevorderen. Zij tracht dit doel 

te bereiken door: 

a. de mogelijkheid te bieden het tafeltennisspel in verenigingsverband te 

beoefenen; 

b. het organiseren van en/of deelnemen aan wedstrijden en toernooien. 

ARTIKEL 3: VERENIGINGSJAAR 

Het verenigingsjaar loopt parallel aan het collegejaar.  

ARTIKEL 4: LEDEN 

Onder leden worden verstaan gewone leden en ereleden. 

Artikel 4.1 

Leden dienen, indien verplicht, in het bezit te zijn van de lidmaatschapskaart 

conform de locatie waar de vereniging speelt en ze zijn contributieplichtig. De 

hoogte van de jaarlijkse contributie wordt op voorstel van het bestuur ingediend 

tijdens de algemene ledenvergadering en wijziging hiervan dient goedkeuring van de 

algemene ledenvergadering. Eventueel kan de hoogte van de contributie worden 

aangepast bij een korter lidmaatschap dan het verenigingsjaar. Ook dit bedrag moet 

goedgekeurd worden in de algemene ledenvergadering. Leden hebben recht op 

deelname aan trainingen en aan alle andere door de vereniging georganiseerde 

activiteiten. 

Artikel 4.2 

Oud-leden of overige niet-leden die van bijzonder belang zijn geweest voor Akris 

kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot erelid. Voordracht 

kan worden gedaan door ieder lid, mits een voorstel hiertoe tenminste twee weken 

voor de algemene ledenvergadering schriftelijk bij het bestuur is voorgelegd. 

ARTIKEL 5: BEGIN VAN HET LIDMAATSCHAP 

Men kan lid worden door zich aan te melden bij een van de bestuursleden. Een 

persoon aan wie het lidmaatschap door het bestuur is geweigerd, kan alsnog, door 

een beroep te doen op de algemene ledenvergadering van de vereniging, door die 

algemene ledenvergadering als lid van de vereniging worden benoemd. 

ARTIKEL 6: EIND VAN HET LIDMAATSCHAP 

Artikel 6.1 

Het lidmaatschap eindigt:  

a. door opzegging van het lid, hetgeen schriftelijk of per e-mail dient te geschieden 

bij het bestuur; 

b. door ontzetting namens de vereniging indien een lid ondanks sommatie verzuimt 

zijn financiële en/of administratieve verplichtingen jegens Akris na te komen, 

danwel niet voldoet aan de voorschriften van deze statuten en/of van het 

huishoudelijk reglement, danwel indien van Akris redelijkerwijs niet kan worden 

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren; 

c. door het overlijden van het lid. 

Artikel 6.2 
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Bij opzegging door het lid wordt zowel het reeds aan de Nederlandse 

Tafeltennisbond (hierna ook te noemen: N.T.T.B.) betaalde competitiegeld als de 

reeds betaalde Akris-contributie niet terugbetaald. 

Artikel 6.3 

Ontzetting namens de vereniging geschiedt door het bestuur. Het lid wordt hiervan 

schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht. Zowel het reeds aan de N.T.T.B. 

betaalde competitiegeld als de reeds betaalde Akris-contributie wordt in dit geval niet 

terugbetaald. 

Artikel 6.4 

Bij ontzetting namens de vereniging is een beroep doen mogelijk op de 

eerstvolgende algemene ledenvergadering. Gedurende de beroepstermijn en 

hangende het beroep is het lid ontzet. 

ARTIKEL 7: DONATEURS EN ERELEDEN 

Artikel 7.1 

Donateurs (ook wel aangeduid als "tientjesleden") zijn oud-leden die betrokken 

willen blijven bij de vereniging. De hoogte van de jaarlijkse donatie wordt op 

voorstel van het bestuur ingediend tijdens de algemene ledenvergadering en 

wijziging hiervan dient goedkeuring van de algemene ledenvergadering. Ze hebben 

recht op deelname aan alle door Akris georganiseerde activiteiten, uitgezonderd 

trainingen, clubkampioenschappen en de algemene ledenvergadering. 

Artikel 7.2 

Oud-leden of overige niet-leden die van bijzonder belang zijn geweest voor Akris 

kunnen door de algemene ledenvergadering worden benoemd tot erelid. Een 

meerderheid van tenminste twee/derde (2/3ᵉ) van de stemmen is vereist. Voordracht 

kan worden gedaan door het bestuur of door ieder lid, mits een voorstel hiertoe 

tenminste twee weken voor de algemene ledenvergadering bij het bestuur is 

voorgelegd. Aan ereleden komen dezelfde rechten toe als aan donateurs zonder dat 

zij verplicht zijn tot een jaarlijkse donatie. 

ARTIKEL 8: GELDMIDDELEN 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 

a. contributies; 

b. donaties; 

c. inschrijfgelden; 

d. heffingen en omslagen; 

e. subsidies; 

f. sponsoring; 

g. schenkingen en andere toevallige baten. 

De hoogte van de contributie wordt op voorstel van het bestuur door de algemene 

ledenvergadering vastgesteld. Alle leden, met uitzondering van ereleden van Akris, 

zijn aan de vereniging contributie verschuldigd. 

ARTIKEL 9: VERENIGINGSBESTUUR 

Het verenigingsbestuur moet uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden bestaan, die 

op de algemene ledenvergadering door en uit de leden worden gekozen. 

Bestuursleden hebben zitting voor tenminste een jaar, zijn herkiesbaar en nieuwe 

kandidaten moeten zich minimaal twee weken voor de algemene ledenvergadering 

hebben aangemeld bij het bestuur. Binnen het bestuur moeten de functies voorzitter, 

secretaris en penningmeester verdeeld zijn. Het bestuur doet een voorstel van de 
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verdeling van de bestuurstaken en op de algemene ledenvergadering wordt gestemd 

voor goedkeuring hiervan. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. 

ARTIKEL 10: BESTUURSTAKEN 

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vereniging. 

Artikel 10.1 

Onder besturen wordt verstaan: 

a. De verplichting tot het zodanig bijhouden van de vermogenstoestand van de 

vereniging dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 

worden gekend. 

b. Het uitbrengen op de jaarvergadering van een jaarverslag en het doen van 

rekening en verantwoording over het in het afgelopen boekjaar gevoerde 

bestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten. Per 

de start van het verenigingsjaar kan ieder lid deze rekening en verantwoording in 

rechte van het bestuur vorderen. 

c. Het bijhouden van de ledenadministratie en het opmaken van een ledenregister 

waarin leden vermeld staan met hun adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

d. Het beheren van het verenigingsarchief. 

e. Het uitvoeren van de besluiten van de algemene ledenvergadering en het dragen 

van de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de commissies. 

f. De uitleg van de artikelen van de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede 

te beslissen in die gevallen waarin de reglementen niet voorzien. 

Artikel 10.2 

a. Bestuursleden kunnen te allen tijde met opgaaf van redenen door de algemene 

ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. 

b. Om te stemmen over ontslag of schorsing van een bestuurslid dient minimaal 

één/derde (1/3ᵉ) van de stemgerechtigde leden aanwezig te zijn bij de algemene 

ledenvergadering. 

c. Besluit tot schorsing of ontslag behoeft een meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen tijdens de algemene ledenvergadering. 

d. Wanneer in geval van een schorsing de algemene ledenvergadering niet binnen 

drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het geschorste 

bestuurslid krijgt in de algemene ledenvergadering de mogelijkheid zich te 

verantwoorden. 

Artikel 10.3 

Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. 

Het is echter verplicht om dan zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering 

te beleggen ter voorziening van de vacature(s). 

Artikel 10.4 

Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

haar taak te laten uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd. 

Artikel 10.5 

Het bestuur is bevoegd tot het plegen van rechtshandelingen en geldhandelingen die 

een aanzienlijk deel van het clubbudget beslaan, onder goedkeuring van de algemene 

ledenvergadering. 

ARTIKEL 11: KASCOMMISSIE 

Artikel 11.1 
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De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks - op de jaarvergadering - uit de 

leden een kascommissie 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 ledenvergadering verslag van haar bevindingen 

uit, zonder het bestuur vooraf van haar bevindingen op de hoogte te stellen. 

Artikel 11.2 

Het bestuur is verplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage in de 

boeken en bescheiden van de vereniging te geven. De last van de commissie kan te 

allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door 

de benoeming van een andere commissie. 

ARTIKEL 12: ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 

Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe 

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. Er vinden 

jaarlijks tenminste twee algemene ledenvergaderingen plaats. Naast de vastgestelde 

twee algemene ledenvergaderingen in het verenigingsjaar, kan een extra derde 

algemene ledenvergadering worden ingevoerd op verzoek van de algemene 

ledenvergadering of indien dit noodzakelijk wordt geacht door het bestuur. Het 

bestuur is ook verplicht om een extra algemene ledenvergadering in te voeren bij een 

schriftelijk verzoek van tenminste een kwart van de leden. Het bestuur is verplicht de 

leden tenminste twee weken voor een algemene ledenvergadering een uitnodiging 

met agenda en de benodigde stukken te sturen. Alle leden worden geacht op een 

algemene ledenvergadering te komen. Als men om een dringende reden verhinderd 

is, moet men bij een van de bestuursleden afzeggen. Op schriftelijk verzoek van 

tenminste een kwart van de leden moet het bestuur binnen vier weken een algemene 

ledenvergadering uitschrijven. Stemmingen moeten uiterlijk vijf dagen van te voren 

bekend gemaakt worden aan de leden. 

ARTIKEL 13: TOEGANG EN STEMRECHT 

Artikel 13.1 

Toegang tot een algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging en 

de trainer. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 

Artikel 13.2 

Over toelating van andere dan de in artikel 13.1 bedoelde personen beslist de 

algemene ledenvergadering. 

Artikel 13.3 

Ieder lid dat niet geschorst is, heeft een stem. Bestuursleden tellen ook als 

stemgerechtigd lid. 

Artikel 13.4 

Over afzonderlijke voorstellen kan een lid zijn/haar stem door een schriftelijk daartoe 

gemachtigd ander lid laten uitbrengen, met dien verstande dat een persoon op deze 

wijze slechts twee stemmen kan uitbrengen. 

ARTIKEL 14: VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 

Artikel 14.1 

De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de 

vereniging. Ontbreekt de voorzitter dan treedt een ander door het bestuur aan te 

wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap 

voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve. 

Artikel 14.2 
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Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris en/of een ander 

daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist 

worden vastgesteld. 

ARTIKEL 15: BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE 

LEDENVERGADERING 

Artikel 15.1 

Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door 

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud 

van een genomen besluit (voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk 

vastgelegd voorstel). 

Artikel 15.2 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoelde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer 

de meerderheid van de vergadering of - indien de oorspronkelijke stemming niet 

hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

Artikel 15.3 

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de 

algemene ledenvergadering genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 

Artikel 15.4 

Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht. 

Artikel 15.5 

Indien er een verkiezing plaats vindt tussen meerdere voorgedragen personen dan 

dient er een tweede stemming plaats te vinden wanneer er geen volstrekte 

meerderheid verkregen is, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij zulke 

herstemmingen (waaronder de tweede stemming niet is begrepen) wordt telkens 

gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd 

uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het laagste aantal 

stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het laagste aantal stemmen 

op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van 

die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht. 

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot 

wie van beiden is gekozen. 

Artikel 15.6 

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende een verkiezing van 

personen, dan is het verworpen. 

Artikel 15.7 

Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke 

stemming gewenst acht of een van de stemgerechtigden dit voor de stemming 

verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke 

stemming verlangt. 

Artikel 15.8 

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 

besluit van de algemene ledenvergadering. 
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ARTIKEL 16: STATUTENWIJZIGING 

Artikel 16.1 

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling 

dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 

Artikel 16.2 

Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de 

vergadering het voorstel schriftelijk of per e-mail aan de leden doen toekomen. 

Artikel 16.3 

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3ᵉ) van de 

uitgebrachte stemmen. 

ARTIKEL 17: ONTBINDING 

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

ledenvergadering, waarbij tenminste twee/derde (2/3ᵉ) van de leden aanwezig is. 

Voor een dergelijk besluit moet tenminste drie/vierde (3/4ᵉ) van de uitgebrachte 

stemmen voor ontbinding zijn. Is niet tenminste twee/derde (2/3ᵉ) van de leden 

aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede 

vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de 

vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of 

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met de meerderheid van 

tenminste drie/vierde (3/4ᵉ) van de uitgebrachte stemmen. 

De algemene ledenvergadering stelt bij haar hiervoor bedoelde besluit de 

bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming 

met het doel van de vereniging. 

ARTIKEL 18: HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

Artikel 18.1 

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 

Artikel 18.2 

Het huishoudelijk reglement bevat regels ter ondersteuning van de statuten. Het 

huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen 

dwingende rechten bevat, noch met de statuten. 

SLOT AKTE 

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 

betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor 

vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

Waar in deze akte is vermeld ongehuwd of nimmer gehuwd geweest is daaronder 

tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd 

partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest. 

WAARVAN AKTE is verleden te Zevenaar op de datum als in het hoofd van deze 

akte vermeld. 

De inhoud van de akte is aan de comparanten opgegeven en toegelicht. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten hebben dezen 

eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van de akte hiervan een ontwerp te 

hebben ontvangen, van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op 

volledige voorlezing geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, 

ondertekend. 


