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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Zaaknummer 29879SJ

Heden,  zeven oktober tweeduizend negen, verschenen voor mij, MR

WILLEM JOHANNES DOORN, notaris te Ermelo:

1. de heer WILLEM ALBERTUS SLOTBOOM, geboren te Ede op twee

maart negentienhonderd negenenveertig, wonende Schaffelaarsweg 4 te

6718 TE Ede, (Paspoort nummer: NL5651832, afgegeven te Ede op

zestien augustus tweeduizend zes), gehuwd;

2. mevrouw MARGARETHA JOHANNA MARIA DIDDEN, geboren te

Amsterdam op eenendertig mei negentienhonderd achtenzestig, wonende

Veenlanden 64 te 8332 KT Steenwijk, (Paspoort nummer: NMH897C82,

afgegeven te Steenwijkerland op dertig oktober tweeduizend zes),

gehuwd met de heer Van Helvoirt;

te dezen handelende respectievelijk als voorzitter en secretaris van de

vereniging: VLIEGCLUB FLEVO, gevestigd te Lelystad, feitelijk

gevestigd Arendweg 37 te 8218 PE Lelystad, ingeschreven in het

handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en

Flevoland onder dossiernummer 40060637, en als zodanig de vereniging

tezamen rechtsgeldig vertegenwoordigende op grond van het bepaalde in

artikel 9 lid 2 van de statuten van de vereniging.

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat:

- in de op zeventien april tweeduizend negen respectievelijk één mei

tweeduizend negen te Lelystad gehouden algemene ledenvergaderingen

van de te Lelystad gevestigde vereniging: Vliegclub Flevo, rechtsgeldig

is besloten tot wijziging van de statuten van de vereniging, zoals die

laatstelijk zijn vastgelegd in een akte houdende gedeeltelijke

statutenwijziging op zeven en twintig mei tweeduizend vijf verleden

voor mr. B.J. Binnerts, notaris te Lelystad;

- in gemelde vergaderingen zij verschenen personen werden aangewezen

voor vorenbedoelde statutenwijziging zorg te dragen;

- van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel uit de

notulen van gemelde ledenvergaderingen;

- conform voormeld besluit de statuten van de vereniging integraal worden

gewijzigd en voortaan zullen luiden als volgt:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Vliegclub Flevo

en is gevestigd te Lelystad.

DOEL

Artikel 2

1. De vereniging heeft ten doel de belangen van de luchtvaart in het

algemeen en van de vliegsport in het bijzonder te behartigen.

2. Zij trachten dit doel te bereiken door:
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a. het geven van gelegenheid aan haar leden tot het ontvangen van

onderricht in het besturen van luchtvaartuigen, ter verkrijging van de

wettelijke bevoegdheden en het onderhouden van de

vliegvaardigheid;

b. het doen houden van lezingen en cursussen, betreffende de

vliegsport;

c. het doen deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden;

d. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen die

hetzelfde doel beogen;

e. alle andere wettelijke middelen, welke ter bereiking van het gestelde

doel bevorderlijk kunnen zijn.

DUUR

Artikel 3

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig

december van dat jaar.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent de volgende leden: vliegende leden, ereleden, niet

vliegende leden en begunstigers.

2. Vliegende leden zijn zij, die daadwerkelijk aan de vliegactiviteiten

deelnemen, met het doel der vereniging instemmen en als zodanig door

het bestuur zijn toegelaten.

3. Ereleden zijn zij, die wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging

op verzoek van het bestuur en met instemming van de algemene

vergadering als zodanig tot de vereniging zijn toegetreden. Ereleden zijn

vrijgesteld van contributiebetaling. Leden die tot erelid worden

benoemd, behouden alle rechten die zij als zodanig hadden.

4. Niet vliegende leden (ook wel wingmembers genoemd) zijn zij, die niet

als vlieger aan de vliegactiviteiten van de vereniging deelnemen, doch

met instemming van het bestuur, als zodanig tot de vereniging zijn

toegelaten.

5. Begunstigers zijn zij, die wegens het geven van steun aan de vereniging,

door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.

Artikel 5

1. Zij, die als lid tot de vereniging willen toetreden, melden zich daartoe

schriftelijk aan bij de secretaris van het bestuur van de vereniging.

2. Toelating tot de vereniging geschiedt bij besluit van het bestuur, tenzij de

algemene ledenvergadering besloten heeft tot een ledenstop.

3. Het lidmaatschap neemt een aanvang op de datum waarover tussen het

bestuur en de betrokkene(n) overeenstemming bestaat.

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid;
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b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden

tegen het einde van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een

schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit

van de secretaris moet zijn. De secretaris is verplicht de ontvangst dezer

kennisgeving binnen dertig dagen schriftelijk te bevestigen. Indien een

opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door

tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur

anders besluit, of van het lid redelijkerwijze niet gevergd kan worden het

lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde

van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur, met

inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken,

wanneer het lid, na daartoe bij aangetekend schrijven op een termijn van

tenminste acht dagen, te zijn aangemaand, op de eerste van de volgende

maand niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de

vereniging heeft voldaan, alsook en te allen tijden, wanneer het lid heeft

opgehouden te voldoen aan de vereisten, welke nu of te eniger tijd door

de statuten voor het lidmaatschap gesteld zijn. De opzegging door het

bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg

hebben, indien redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden

het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds

schriftelijk met opgave van redenen.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de

vereniging handelt, of de vereniging opzettelijk benadeelt, dan wel

schade berokkent. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het

betrokken lid ten spoedigste van het besluit hiervan bij aangetekend

schrijven met opgave van redenen in kennis stelt. De betrokkene is

bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep

te gaan bij de eerstvolgende algemene vergadering. Gedurende deze

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit

van de algemene ledenvergadering tot ontzetting moet worden genomen

met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

5. Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de

reden of oorzaak eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het

geheel door het lid verschuldigd tenzij het bestuur anders besluit.

6. Het bestuur blijft overigens te allen tijde bevoegd en gerechtigd om

eventueel door de vereniging geleden nadeel, ontstaan door grove

nalatigheid van een lid, of door hem toegebrachte schade, geheel of

gedeeltelijk op het betreffende lid te verhalen.
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7. Ieder van de bestuursleden en ieder van de aan de vereniging verbonden

bevoegde instructeurs kunnen, in verband met de veiligheid, een lid met

directe ingang schorsen. Het bestuur beslist binnen drie weken na de

schorsing over deze schorsing en de eventuele maatregelen aan de

geschorste persoon op te leggen, na betrokkenen te hebben gehoord.

8. Van de door het bestuur genomen beslissingen inzake de schorsing en de

opgelegde maatregelen, wordt aan het betrokken lid schriftelijk kennis

gegeven.

9. Gedurende de termijn van de schorsing blijft het lid onderworpen aan

zijn verplichtingen jegens de vereniging, doch het lid is niet gerechtigd

van het materieel dat onder de verantwoordelijkheid van de vereniging

valt, gebruik te maken, het clubgebouw te betreden of het stemrecht uit

te oefenen.

10. Het geschorste lid kan over deze schorsing en de opgelegde maatregelen

niet in beroep gaan bij de algemene ledenvergadering.

GELDMIDDELEN

Artikel 7

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

a. contributie van de leden;

b. eventuele andere door leden verschuldigde bijdragen;

c. bijdragen van begunstigers;

d. alle andere op wettige wijze verkregen baten.

2. De geldmiddelen van de vereniging worden door de penningmeester

beheerd.

3. Op de in artikel 12 lid 1 genoemde algemene ledenvergadering wordt een

uit drie leden bestaande kascommissie benoemd; zij heeft tot taak de

boeken van de penningmeester na afloop van het lopende boekjaar te

controleren en verslag van haar bevinden uit te brengen in de volgende in

artikel 12 lid 1 genoemde ledenvergadering.

4. De jaarlijkse contributies worden elk jaar door de algemene

ledenvergadering opnieuw vastgesteld.

5. Tijdstip en wijze van betaling van de contributie worden bij

huishoudelijk reglement geregeld.

BESTUUR

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige leden, te weten: een

voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit een

of meer bindende voordrachten. Tot voordracht zijn bevoegd:

a. het bestuur;

b. tien stemgerechtigde leden.

De naam (namen) van de kandidaat (kandidaten) welke door de

stemgerechtigde leden wordt (worden) voorgedragen, moet (moeten) vier

weken voor de te houden algemene ledenvergadering bij de secretaris
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schriftelijk worden aangemeld. De naam (namen) van deze kandidaat

(kandidaten) kan (kunnen) door het bestuur in hun voordracht worden

opgenomen. Geschiedt dit niet, dan is het bestuur verplicht de naam

(namen) van deze kandidaat (kandidaten) ter kennis te brengen van de

algemene ledenvergadering.

Elke voordracht kan het bindend voordracht worden ontnomen door

twee/derde van de uitgebrachte stemmen, waarbij minstens twee/derde

van de stemgerechtigde leden ter stemming tegenwoordig is.

3. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering in

functie gekozen; de overige leden verdelen de bestuursfuncties

onderling. Wijziging ten aanzien van de verdeling van bestuursfuncties,

anders naar voren gebracht dan tijdens de algemene ledenvergadering,

moeten door het bestuur binnen veertien dagen aan de leden worden

meegedeeld.

4. De leden van het bestuur hebben als zodanig zitting voor de tijd van twee

jaar. Elk jaar treden minstens twee leden af; zij zijn echter wel terstond

herkiesbaar. Het mag nimmer zo zijn, dat tegelijkertijd voorzitter en

secretaris aftreden.

5. Het bestuur is bevoegd, doch enkel in dringende gevallen, zichzelf tot de

eerstvolgende algemene ledenvergadering aan te vullen. Op de eerst

volgende algemene ledenvergadering treedt dit voorlopige bestuurslid af

en wordt in de vacature voorzien.

6. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter wordt diens functie

waargenomen door een door het bestuur uit hun midden aangewezen

vervanger.

7. De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een bestuurslid schorsen

of ontslaan, indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit

daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde der geldig

uitgebrachte stemmen.

8. Bestuursleden zijn te allen tijde bevoegd zelf hun ontslag te nemen, mits

dit schriftelijk geschiedt, met inachtneming van een opzegtermijn van ten

minste drie maanden.

Artikel 9

1. De voorzitter, secretaris en penningmeester (of in voorkomend geval hun

respectievelijke plaatsvervangers) vormen samen het dagelijks bestuur

van de vereniging. Het dagelijks bestuur is bevoegd in aangelegenheden,

welker afdoening spoed vereist, zelfstandig beslissingen te nemen,

zonodig en zo mogelijk in overleg met de overige bestuursleden. Te dier

zake moet op de eerstvolgende bestuursvergadering verslag worden

uitgebracht.

2. Voorzitter en secretaris vertegenwoordigen de vereniging ter uitvoering

van besluiten van het bestuur en van de algemene ledenvergadering.

Voor het beschikken over bank- en girosaldi is de handtekening van de

penningmeester alleen voldoende.
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3. Het bestuur van de vereniging behoeft de goedkeuring van de algemene

ledenvergadering voor:

a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

b. het aangaan van leningen of verstrekken van gelden;

c. het aangaan van borgtochten of op enigerlei andere wijze stellen van

persoonlijke en/of zakelijke zekerheid;

d. het voeren van rechtsgedingen, het berusten in vonnissen, het

aangaan van dadingen, compromissen of akkoorden en het opdragen

van arbitrage aan scheidslieden;

e. in het algemeen aangaan van overeenkomsten of andere

rechtshandelingen, waarmee de belangen van de vereniging in

belangrijke mate gemoeid zijn;

f. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk

maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde

verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring(en) kan door en tegen derden

geen beroep worden gedaan.

4. Het bestuur van de vereniging behoeft vooraf de goedkeuring van de

algemene ledenvergadering voor investeringen respectievelijk

desinvesteringen het bedrag te boven gaande, zoals op de in artikel 12 lid

1 genoemde algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Op het ontbreken van deze goedkeuring(en) kan door en tegen derden

geen beroep worden gedaan.

Artikel 10

1. Het bestuur is belast met de algemene leiding en het besturen van de

vereniging en draagt zorg voor de uitvoering van besluiten van de

algemene ledenvergadering. Het is verder belast met het beheer over de

eigendommen van de vereniging, voor zover in overeenstemming met, of

bevorderlijk aan de doelstelling van de vereniging, onverminderd het

bepaalde bij artikel 9 leden 3 en 4 van deze statuten.

2. Het bestuur houdt een register bij, waarin alle leden van de vereniging

worden ingeschreven.

Artikel 11

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter, of

tenminste twee andere bestuursleden, dit nodig acht(en).

2. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van

stemmen. Indien de stemmen staken, wordt onmiddellijk daarna een

tweede stemming gehouden. Staken de stemmen andermaal, dan wordt

het voorstel geacht te zijn verworpen.

3. Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen indien

tenminste drie/vijfde van het aantal in functie zijnde bestuursleden ter

vergadering aanwezig is.

DE ALGEMENE VERGADERING
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Artikel 12

1. Jaarlijks, uiterlijk in de zesde maand na afloop van het vorige

verenigingsjaar, wordt een gewone algemene ledenvergadering

gehouden.

2. Voorts wordt jaarlijks in de maand oktober of november een algemene

ledenvergadering gehouden.

3. De algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls

het belang van de vereniging dit vordert; ter beoordeling van het bestuur

of van tenminste tien stemgerechtigde leden van de vereniging. Alle

algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente

Lelystad, of naaste omgeving.

4. De oproeping tot de algemene ledenvergadering door middel van een aan

alle stemgerechtigde leden toe te zenden mededeling (met vermelding

van tijd, plaats en agenda van de vergadering) geschiedt met

inachtneming van een termijn van tenminste acht dagen door de

secretaris. Bij diens weigering, ontstentenis of belet geschiedt dit door de

voorzitter respectievelijk door degenen die bevoegd zijn te vorderen dat

een vergadering wordt gehouden.

5. Als voorzitter van de vergadering fungeert de voorzitter van het bestuur

of bij diens weigering, ontstentenis of belet de secretaris. In geval ook

van weigering, ontstentenis of belet van de secretaris voorziet de

vergadering zelf in haar leiding.

Artikel 13

In de in artikel 12 lid 1 genoemde algemene ledenvergaderingen wordt:

a. door het bestuur verslag uitgebracht over de verrichtingen van de

vereniging in het afgelopen verenigingsjaar;

b. door de penningmeester rekening en verantwoording afgelegd over zijn

beheer van het afgelopen boekjaar;

c. voorzien in eventuele vacatures;

d. een kascommissie van drie leden (niet zijnde bestuursleden) benoemd

om de boekhouding, de kas en verdere bescheiden te controleren;

e. behandeld wat verder ter tafel wordt gebracht;

f. goedkeuring van het door het bestuur uitgebrachte verslag over de

verrichtingen van de vereniging in het afgelopen verenigingsjaar strekt

het bestuur tot décharge.

Artikel 14

In de in artikel 12 lid 2 genoemde algemene ledenvergadering wordt:

a. door het bestuur aan de algemene ledenvergadering een

exploitatiebegroting en een lijst van begrote investeringen voor het

komende boekjaar voorgelegd;

b. de hoogte van de jaarlijkse contributies voor het komende boekjaar

vastgelegd;

c. het bedrag bedoelt in artikel 9 lid 4 onder a vastgesteld;

d. behandeld wat verder ter tafel wordt gebracht.
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Artikel 15

1. In de algemene ledenvergadering hebben vliegende- en ereleden van de

vereniging, mits de presentielijst getekend hebbende, recht op het

uitbrengen van een stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen

worden niet als uitgebracht beschouwd.

2. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk

machtigen het stemrecht namens hem uit te oefenen.

3. Een stemgerechtigd lid mag voor maximaal één ander lid het stemrecht

uitoefenen, mits daarvoor een schriftelijke machtiging aanwezig is.

4. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten

genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

5. Mondeling stemmen of stemmen bij acclamatie is reeds toegestaan,

behoudens wanneer het over personen gaat en daartegen bezwaren

worden ingebracht.

6. Schriftelijke stemmingen over personen geschieden met ongetekende

briefjes. Indien de stemmen staken wordt onmiddellijk daarna een

tweede stemming gehouden. Staken de stemmen andermaal dan wordt

het voorstel geacht te zijn verworpen.

7. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen

gehouden, die na goedkeuring door de volgende algemene

ledenvergadering, worden ondertekend door de voorzitter en de

secretaris en ingeschreven in het daartoe bestemde register.

Boekjaar, rekening en verantwoording

Artikel 16

1. Het boekjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.

2. Na afloop van elk boekjaar worden de boeken van de vereniging

afgesloten en in de in artikel 12 lid 1 genoemde algemene

ledenvergadering legt de penningmeester rekening en verantwoording af

van zijn beheer in het afgelopen boekjaar, onder overlegging van zijn

financieel verslag omtrent inkomsten en uitgaven en een balans per

éénendertig december van dat jaar.

3. De controle van boekhouding, kas en verdere bescheiden wordt jaarlijks

uitgevoerd door de kascommissie, welke in de vorige in artikel 12 lid 1

genoemde algemene ledenvergadering is benoemd. Deze kascommissie

brengt op grond van haar bevindingen aan de algemene ledenvergadering

advies uit, de jaarstukken al dan niet goed te keuren.

4. Goedkeuring van het financieel verslag en de balans door de algemene

ledenvergadering strekt de penningmeester tot décharge.

Reglement

Artikel 17

1. Nadere voorschriften, betreffende organisatie en werkwijze van de

vereniging kunnen worden vastgesteld bij een of meer door de algemene

ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tien stemgerechtigde

leden, vast te stellen reglement(en).
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2. Deze reglementen kunnen te allen tijde door de algemene

ledenvergadering worden gewijzigd, doch zullen nooit in strijd mogen

zijn met deze statuten.

Statutenwijziging/ontbinding

Artikel 18

1. Wijziging van de statuten, of ontbinding van de vereniging, kan slechts

geschieden krachtens een besluit van de algemene ledenvergadering, met

tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen in een

vergadering, waarin blijkens de getekende presentielijst tenminste

twee/derde van het aantal stemgerechtigde leden ter vergadering

aanwezig is.

2. In dat geval moet het voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van

de vereniging tegelijk met de oproeping tot de vergadering aan alle leden

worden medegedeeld.

3. Indien op zodanige vergadering niet tenminste twee/derde van het aantal

ingeschreven stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig is, wordt

tenminste acht, ten hoogste veertien dagen daarna een nieuwe algemene

ledenvergadering gehouden. In deze vergadering kan het besluit tot

statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging worden genomen

ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, mits met een

meerheid van stemmen als in het eerste lid van dit artikel bepaald.

Artikel 19

De vereniging wordt geacht van rechtswege te zijn ontbonden door:

a. haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard;

b. indien zij door de rechter, om welke reden dan ook, verboden dan wel

van haar hoedanigheid van rechtspersoon vervallen wordt verklaard.

Artikel 20

1. In geval van ontbinding krachtens een besluit van de algemene

ledenvergadering geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij

gemeld besluit andere vereffenaars zijn aangewezen. Een eventueel batig

saldo zal een bestemming krijgen zoals vast te stellen bij besluit van de

algemene ledenvergadering.

2. In geval van ontbinding van de vereniging op grond van het bepaalde bij

artikel 18 van deze statuten, geschiedt de vereffening volgens de alsdan

toepasselijke wettelijke voorschriften.

Slotbepaling

Artikel 21

In alle gevallen waarin niet door deze statuten of de reglementen is voorzien,

besluit het bestuur.

SLOT

Deze akte is verleden te Ermelo op de datum in het hoofd van deze akte

vermeld.

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
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De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen

personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te

stellen, van de inhoud voor het verlijden van de akte te hebben kennis

genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen

personen en mij, notaris, ondertekend.


