Heden, de veertiende septernber- ------.-------------.-------negentienhonderd
€én eri tachtig--------------------------verschenen voor mij, Mr. Antonius Jacobus Gitzels, kandidaat-notaris, wonende te Uithoorn, hierna te noemen: --------notaris, als plaatsvervanger
van de met verlof afwezige--Le on a rd ·Marius van Geest., notaris ter standplaats
Uithoorn
1. de heer Johannes Maria Hendriks, bouwkUndige,
wonende--tOe Uithoorn, Zijdelveld 62, ten deze volgens zij verklaring handelende: -----------------..,..------------------A. in zijn hoedanigheid
van voorzitter van het bestuurvan de te Uithoorn gevestigde vereniging genaamd:--"Uithoornse Volleybal vereniging
S .A.S. 170 en------B. in zijn hoedanigheid
van lasUlebber van:-----------a. de heer Albertus TheodorusHillen,
worrende te Ui.t
hoorn, Rosmarijn
b. Hevrouw Lilian Moolenaar geboren Walberg, wonende
te Uithoorn, Colijnlaan
86;---------------------c. de heer Geert Freling
wonende te Baàhoevedorp ,--g-emeente Haarlemmermeer,
Eksterstraat
19,-------die deze lastgeving verstrekten
in hun hoedanig'heidvan mede-bestuursleden
de r genoemde verenig5_ng; -:...--Blijkende van gemelde lastgeving uit een onderhàndse
akte van volmacht, welke na volgens de wet te zijn-voor echt erkend door de komparant-lasthebber
en mij·
notaris en te dier einde door hen ondertekend,
aan-deze akte is vastgehecht.------~~------------------2. de heer Jan van Omroeren, boekhouder, wonende te Hijdrecht, Roerdomp 54 ten deze volgens zijn verklaring--handelende in zijn hoedanigheid
van secretaris van h e t+:
bestuur van genoemde vereniging-. ----------------------De kompàranten in hun gemelde hoedanigheid
gaven te kennen
- dat zij tezamen met de lastgevers en lastgeefster van de
komparant sub A vormen het voltallige bestuur van de genoemde te Uithoorn gevestigde vereniging genaamd: "Uithoon
se Volleybalvereniging
S .A.S. '70" en mits d.i.e
n tezamen---·
bevoegd zijn gemelde vereniging rechtsgeldig
te verte genwoordigen;------------------------------------~-----------.
- dat deze vereniging werd opgericht op één augustus negentienhonderd zeventig en dat haar statuten werden gOèdgekeurd bij koninklijk besluit van negentien augustus negen~
tienhonderd éénenzeventig
nummer 69;----------------------- .dat in bijzondere algemene ledenvergaderingen
dezer-----vereniging gehouden te Uithoorn op respectieirelijk elf----september en op vijfentwintig
september negentienhonderd--negenenzeventig
welke vergaderingen
werden bijeengeroepenovereenkomstig
de statutaire bepalingen, met algemene stemmen werd besloten de statuten der vereniging algeheel te--wijzigen, van welke gehouden algemene ledenvergaderingen--extracten der notulen aan deze akte zijn vastgehecht;------ dat voorts in deze algemene ledenvergaderingen
werd besloten overeenkomstig
het nieuwe verenigingsrecht
de statuten der vereniging notarieel'-vast-'fe leggen en de vereniging te doen inschrijven in het verenigingen register---van de Kamer:.van Koophandel. en Fabrieken te Ams t.erdarnr---- dat ter uitvoering van een en ander de komparanten in --un gemelde hoedanigheid
verklaarden dat de :statuten der-~vereniging in het vervolg zullen luiden als volgt:--------aam en zetel.---------------------------------------------
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Artikel 1.-----------------------------------------------De vereniging
draagt de naam "Uithoornse Volleybalvereni-ging S.A.S
'70". Zij is gevestigd te Uithoorn.----~-----Duur. ---------------------------------------------------Artikel 2.-----------------------------------------------De vereniging
is opgericht te Uithoorn op één augustus-~-negentienhonderd
zeventig en is aangegaan voor onbepaaldetijd.----------------------------------------------------Het verenigingsjaar
loopt. van één juli tot en met dertig-juni van het daaropvolgende
jaar.----------~-------------Doel.----------------------------------------------------Artikel 3.-----------------------------------------------De vereniging
stelt zich ten doel het beoefenen
van de---volleybalsport
te bevorderen.----------------------------Artikel 4.------------------------------------------------Zij tracht dit doe I langs we t, tige weg te bereiken en weL->
door:----------------------------------------------------a. aansluiting bij de Nederlandse
Volleybal Bond.--------b. het maken van propaganda voor de volleybalsport
in WOOl
geschrift en daad.------------------------~-----------c. het organiseren van weds·trijden. ----------------------d. het behartigen
van de belangen van haar leden.---~----e. alle andere wettige middeien, welke voor het doel--.:.---bevorderlijk
zijn.--------------------------------~---Leden.---------------------------------------------------Artikel 5.-----------------------------------------------1 ..De irereniging kent qeworie leden, jeugdleden,
ereleden-en ondersteunende
leden. -------~-----------------------2. Gewone leden zijn zij, die vóór één oktober van het---19pende verenigingsjaar
de leeftijd van achttien jaar-hebben bereikt.---------------------------~-----------3_. .jeugdleden zijn zij die op één oktober van het lopendeverenigingsjaar
de leeftijd van achttien jaar nog niethebben bereikt.---------------------------------------4. Ereleden zij zij, die we qen s hun bu Lt.eriqewone verdiensten jegens de vereniging dan wel jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene vergadering-als zodanig zijn;:benoemd. -----------------------------5. Ondersteunende
leden zijn zij, die zich jegens de-----vereniging verbonden hebben tot het storten van een---jaarlijkse bijdrage en als zodanig door het bestuur----zijn toegelaten.--------------------------------------Ar·tîkel6 .-----------------------------------------------1. Als .gewoon lid en jeugdlid kan men worden toegelaten--door een schriftelijk verzoek dienaangaande
bij het---bestuur in te dienen. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating
in~6rmeert het bestuur bij-de eerstvolgende
gelegenheid de algemene vergadering--over haar beweegredenen.
De algemene vergadering kan--alsnog tot toelating besluiten.-----------------------2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of van----een tiende gedeelten van de tet stemmen gerechtigde---leden door de algemene vergadering benoemd.-----------3. Ondersteunend
lid wordt men door schriftelijke
aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist. De-'
algemene vergaderi~stelt,
op voordracht van het bestuur, de hoogte van de minimale geldelijke bijdrage--vast.-------------------------------------------------Schorsing.------------------------------------------------
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Artikel 7.----------------------------------------------Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een perio
de van ten hoogste twee maanden, in geval het lid bij her
haling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen
of gedragingen het belang vande vereniging in ernstige mate schaadt. Het bestuur breng
de betrokkene per aangetekend
schrijven op de hoogte vande schorsing. Gedurende de periode van schorsen vervallen
de rech't.en , voor t.vLoe Lcnd uit het lidmaatschap .---------Art~kel 8.~---------------------------------------------De betrokkene kan binnen twee weken na ontvangst van kennisgeving van schorsing in beroep komen bij de Kommissievan Beroep als bedoeld in artikel 18, Gedurende de beroepstermijn
en hangende het beroep blijft hij geschorst.
Artikel 9.----------------------------------------------J. Het Ildmaatschap eindigt:--------------~-------------a. door de dood van hét lidi ----:..:.-----~-----------------b. door opzegging door het lidi----------------------,c. door opzegging doer de vereniging;----------------d. door ont zetting. --------.--------------------------2~ Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijk
kennisgeving
aan de sekretaris. Deze kennisgeving
dien
vier weken voor het einde van het verenigingsjaar
in-het bezit t.enz i.j n van de sekretaris. --------------:---'3. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer rede
lijkerwij s van de veTeniging niet gevergd kan worden---het lidmaatsbh?p
te laten voortduren. De opzegging geschiedt door de algemene vergadering,
op voordracht--van het best uur. --------.-:---------=---------:---------.4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitg
sproken wanrie er een lid handelt in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging,
of- de vereniging op'-onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat de betrokkene-:
ten spoedigst~ schriftelijk
op de hoogte ,stelt van het·
besluit onder opgaaf van redenen. Binnen êên maand naont.vanqs c.i van de kennisgeving
kan de .betrokkene in be-roep gaan bij de Kcmnissie van Beroep. Gedurende de be+
roepstermijn
en hangende het beroep blijft het lid geschorst.----------------------------------------------.
5. \vanneer het lidmaatschap
in de loop van een vereniging:
jaar, ongeacht de reden Of oorzaak, eindigt, blijft---nte+terrd,n
'de jaàrlijksegeldelijke bijdrage voor,
met' geheel doorhet lid verschuldigd.
Er bestaat geen recht op re duk t.a,e
Ge'ldmiddel'en.--------------------------------------------Artike'l '10.----------------------------------------------1. De geldmiddelen
van de vereniging bestaan uit: kontributies van de gewone leden en jeugdleden, uit de bijdragen van de ondersteunende
leden , uit ve rk ri j ging---krachtens erfstellingen,
legaten en schenkingen,
uit--subsidies en tenslotte uit andere, toevallige baten.--2. De hoogte van de kontributie wordt jaarlijks vastgesteld door de algemene, vergadering op voordracht van---het bestuur. -------------,--:;~---_:.7__
---------------------Bestuur. ---------~--------------------------------------Artikel 1'1.----------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het--aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene-vergadering.-----------------------~~-----------------2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering ui t:

de· gewone leden benoemd.------------------------------3.' De voorzitter, "sekretaris en penningmeester
worden in-funktie gekozen.--------------------------------------4. De bestuursleden
treden om de twee jaar of volgens eendoor het bestuur op te maken rooster af, met dien verstande, dat ninuner de sekretaris en penningmeester
gelijktij dig a f tr ede n, Allen··.zijn terstond herkièshaar. -.Art~kel 12. --------------------------------~------------1.·Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. De voorzitter tezamen met de sekretarls
of de---penningmeester
vertegenwoordigen
de vereniging
in en--·buiten rechte.----------------------------------------2. Voor het beschikken
over bank- en girosaldi is de handtekening van de penningmeester
voldoende. -------------.-3. Voor het aangaan van geldleningen, voor het kopen,----vervreemden
of b ezwar en , verhuren of huren van onroerend goed, voor het aangaan van een sponsorkontrakt---behoeft het bestuur de goedkeuring van de algernene-----vergadering.--------------------------~---------------Algemene vergaderinge~---------------------~------------Artikel 13_----------------------------------------------1. Binnen drie" maanden na afloop van het verenigingsjaar-wordt een algemene vergadering
(jaarvergadering)
gehml
den. Het bestuur brengt in deze vergadering
zijn jaarverslag uit. Het bestuur doet r~kening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid!
behandeld
de begroting en doet een_voorstel
voor de---nieuwe contributiebedragen,
voorzover deze niet in eeneerdere ledenvergadering zijn vastgesteld. -------------2. De kaskommissie
brengt de vergadering verslag uit van-haar bevindingen. ----------------------------------.----3. Zij heeft recht op inzage van alle door haar qewe nst e+>
stukken van de vereniging.----------------------------4, Goedkeuring
door de algemene vergadering van het jaarverslag alsmede de rekenil}g~en verantwoording
strekt-·-het bestuur tot décharge.-----------------------------t'

Artikel 14.----------------------------------------------1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door--het bestuur, met inachtneming van een termijn van tweeweken. De bijeenroeping
vindt plaats door een aan alle
leden te zenden schriftelijke mededeling.
Bij de konvokatie worden tevens de agendapunten vermeld_--------2. Bovendien
is het bestuur gehouden een algemene vergadering bijeen te roepen wanneer tenminste een zodanig-aantal leden als bevoegd is tot het inbrengen van één/
tiende der stenunen in de algemene vergadering,
daartoeeen verzoek indiende Deze vergadering wordt binnen----vier weke n na een daartoe strekkend verzoek gehouden .-Indien aan het verzoek t0t bijeenroepen
binnen veertien dagen na binnenkomst van dat verzoek door het bestuur geen gevo19 is gegeven, zullen de verzoekers----zelf tot die bijeenroeping kUnnen overgaan op de wijzewaarop het bestuur een algéinene-vergadering bijeenroept
Ar"t'ikel l'S.----------------------------------------------1. 'Alle leden hebben t-oegang tot de algemene vergadering.2. De gewone leden hebben één stem. Jeugleden hebben geenstemrecht.-------------------------------~------------3. Ereleden hebben een adviserende stem, tenzij zij tevens
gewoon lid zijn. Ondersteunende
leden hebben geen s t.ezn ,
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4. Stemmingen ove r personen geschieden schri fte lijk. -----5. Over alle voorstellen
betreffende
zaken wordt bij volstrekte meerderheid
der uitgebrachte
stemmen beslist.Bij ,staking van sten@en wordt het voorstel geacht te-zijn verworpen.----'----------------------------------6. "Bij stemming over personen is hij gekozen, die de vol':'
strekte meerderheid
der stemmen op zich heeft verenigd
7. Onder stemmen in deze statuten worden verstaan geldiguitgebrachte
stemmen, zodat niet in aanmerking komen-blanko en met de naam van:het lid ondertekende
s t.ernme
n
Artikel 16. --------------------------------------------De voorzitter leidt. alle vergaderingen.
Bij zijn afwe za q-:
he i.d wordt hij vervangen door een ander lDestuurslid. ------Artikel 17. --------------------------------------------Het be s.tuur "kan zich laten bijstaan door kommissies . De-algemene vergadering benoemt deze komrnissies. --------.-----.Kon1Iilissieva:n beroep. -------------------------------.---.----Ar~ikel 18.---------------------------------------------In de jaarvergadering
benoemt de algemene vergadering. eEn
kommissie van beroep, op voordracht. van het bestuur ..Deze
kommissie zal bes taan ui t drie leden. De Le de n- treden omde twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar.-----------Statutenwij ziging. ----------------.-----------------------Artikel19.---------------------~-----~-----------------Tot wij ziging van de statuten kan sLe'cht.sworden bes loter:
door een algemene vergadering waar tenminste twee derde -van de stemgerechtigde
leden aanwe zLq is, met een meerder
heid van t.enminste twee derde
van de uitgebrachte
steITlID:3
Artikel 2D.---------------------------------------------Is het in artikel 19 genoemde quorum niet aanvlezig , dan-wordt binnen acht dagen een ni.è uwe vergadering uit.geschre
ven, te houden niet eerder dan twee weken doch uiterlijk dertig dagen na de eerste vergadering, waar tot statutenvlijziging kan worden besloten met een meerderheid van---twee derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.---------Artikel 21.---------------------------------------------1. 'De.:statutenwij ziging treedt niet eerder in werking dan
nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. --.-----2. De bestu'urders zijn verplicht een authentiek afschrift
van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te--leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en----Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar----zetel heeft.-----------------------------------------Artikel 22. --------------------------------------------In gevallen waarin de statuten niet voorzien beslist hetbestuur.-~----------------------------------------------Artikel
1. 'Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe belegde algemene vergadering tenminste twee derde yan de tot stemmen gerechtigde leden in een vergadering waarin tenminste--drie vierde
van de tot stemmen gerechtigde leden aanwezig is zich daarvoor heeft uitgesproken.-----------2. Bij gebreke van het quorom geldt het bepaalde in artikel 21, zij het dan met betrekking tot de ontbinding.-

23.----------------------------------------------

3. Het bestuur is belast met de liquidatie van de vereniging. Een eventueel batig saldo z L worden a ariq ewe nd
voor door de algemene vergadering
te bepalen zodanigedoeleinden
als het meest met het doel der vereniging-overeenstemmen. -.--.-----------------------------.------Artike~ 24. ------~---.----------------------------------De algemene vergadering kan bij huishoudelijk
reglement-nadere regels geven over het lidmaatschap,
de kontributie
inning, de werkzaawheden
van het bestuur, strafprocedures
het instellen van komruissies, de vergadering
en alle andere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkornt.-- ------ -----.----------------------------------------Het huishoudelijk
reglement zal geen bepalingen
mogen bevatten die strijdig zijn met de wet of de ~tatuten.-----Wijzigingen
van het huishoudelijk
reglement vindt plaatsmet volstrekte meerderheid
der uitgebrachte
a t.ernme
n ,-,,---De komparanten 'zijn mij, notaris, bekend. ----------------\'iaa.rvanakte, in minuut op qernaakt , is verleden in de ge~_-.:
meen te Uithoorn op de datum in het hoofd dezer akt.e gemel
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de--verschenen
personen hebben deze verklaard van de inhoud-van deze akte te hebben kennisgenomen
en op volledige---voorlezing
daarvan geen prijs te stellen.---------------Vervolgens
is deze akte na beperkte voorlezing door de--~omparanten
en mij" notaris
ondertekend.--:,------------g.:
J.M. He nd ri.ks r J. van Omroeren; A.J.01tzels.
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