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Heden, vij ftien decenber negentienhonderdachtennegenLig,
schenen voor Ral, nr Jeroen Theo Marie Pas, not,aris Ler-

standplaats Beek-Limburg :
L. de heer Johannes Hubert,us Wijntjens, zonder beroepr woÍl€n-dete6 333 CE Schimmert, gemeente Nuth, Langstraat 10a,geboren te Maastricht op zeventien mei negentienhonderd-vij ftig , z:-ch legitimerend met paspoort, nummer N6384L972,gehuwd;

2. de heer Willem Hendrik SilLevis, verkeersleider, wonend
te 61-97 LB Beek, Tussen de Graften 8, geboren te Hilversumop negen augiustus negentienhonderd veerti-g, z:-c}: legitirns-rend met. rijbewijs, nummer 0A5A552032, gehuwd met mevrouwM.E.C. HuLsbos.
De komparant.en verklaarden

:

ÏNLEÏDI

een vereniging op te richt.en, waarvoor de navolgende statutengelden
STATUTEN

Naam

en zeLel

Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Zwemvereniging Senioren Beek(

ZSB)

2. Z ij heeft haar zetel in de gemeente Beek, ïussen de Graf
t en B, 5191 Í-,8 Beek.
Doel

Art.ike] 2
Het doel v an de vereniging is het bieden van de gelegenheidtot zwemme n, recreatief of in recreatief wedstri j dverband,
in de geme ente Beek, met name aan personen van boven de
tien jaar.
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
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, 'Lidmaatschap
Artikel 4
L. De vereniging kent leden.
2. Leden zr-ln zí1 die z:-chr schriftelijk a1s lid bij het be-sLuur hebben aangemeld en door het besLuur als lid zijnt.oegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afge
geven verklaring.
ïngeva 1 van niet-toeLating door het bestuur kan de algems-ne led envergadering alsnog tot toeiat.ing besluiten.
3. Het. 1i dmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overge-dragren of door erfopvolging worden verkregen.
Artikel 5
l-. Het lidmaatschap eindigt
a. door de dood van het 1id;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzet.ting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechtsgeschieden tegen het einde van een boekjaar. Zíj geschiedt.schriftelijk aan het bestuur met inacht.neming van een op-zeggingstermijn va n ten minste vier weken.
Indien een opzeggi ng niet tijdig heeft plaatsgevonden,loopt het lidmaats chap door t.ot het einde van het eerst
volgende boekjaar.
Het ]idmaatschap eindlgt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het, lid niet gevergd kan wor-den het lidmaatschap te laLen voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechtenvan de leden zíjn beperkt of hun verplichtingen zí3nverzwaard, aan een lid bekend is geworden of medeg
deeld (tenzij het betreft een wijziging van de gelde-lijke rechten en verplicht.ingen) ;
c. binnen een maand nadat een lÍd een besluít is meege
deeld tot omzet,ting van de vereniging in een andere-
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rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenigj-ng kantegen het eind e van het lopende boekjaar door het bestuur_
worden gedaan:
- wanneer een lid na daartoe bij herhaling schriftelijkte zí1n aangemaand op een november nj-et volledig

zí1n geldelijke verplichLingen jegens de verenigingover het lopende boekjaar heeft vol-daan;
wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de
eisten die op dat moment door de st,atuten voor het lid-maatschap worden gesteld
De opzeggingstermi jn is ten minste vier weken.
rndien een opzeggi ng niet tijdig heeft plaatsgevonden tloopt het lidmaat.s chap door tot. het einde van het eerst
volgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van hetl-idmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs vande vereniging niet kan worden gievergd het lidmaatschap telaten voorLduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave vande redenen
4. Ontzet,ting uit het lidmaat,schap kan al1een worden uitge
sproken wanneer een 1id in strijd met de statuLen, regl-e
menten of besluiten van de vereniging handelt. of wannee'-

het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeel-t. ZLageschiedt door het bestuur, dat het lid zo spoedig rncge
lijk van het besluit in kennis stelt, met opgave va- ieredenen. Het bet.rokken 1id j-s bevoegd binnen één maa::c
de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaa::. b:; iêalgemene ledenvergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroeo . s '-=-lid geschorst. Een geschorsL lid heeft geen stemrec:::
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekj aa:
digt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel j:::.
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het lid verschuieigd, Lenzí3 heL bestuur anders besl-ist
Donate

Artikel 6
l-. DonaLeurs zLJn zij, die door het, bestuur als donateur zijntoegelaten. Het. bestuur is bevoegd het donateurschap doorschriftelijke opzegging te beëindigen.
Donateurs zí1n verplicht jaarlijks aan de vereniging eengeldelijke bijdrage t.e verlenen, waarvan de minimale
vang door de algemene ledenvergad.ering wordt vastgesteld.Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene 1e-denvergadering bij te wonen. zíj hebben daarin geen stem-recht, maar wel het recht om het woord te voeren.
Contributie
Artikel 7
ïeder lid is jaarlijks een contributíe verschuldigd. De hoog-Le van de cont.ributie wordt. vast.gesteld door de algemene 1e-denvergadering.
Bes

Artikel B
1. Het bestuur bestaat uiC ten minste drie en ten hoogstezeven natuurlijke personen, die uit hun midden een
zitter, een secretaris en een penningmeesLer aanwijzefl.2. De best,uursleden worden door de algemene ledenvergaderingbenoemd uit, de 1eden van de vereniging.
De algemene ledenvergadering stelt het aantal- bestuursle-den vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van rede-nen door de algemene ledenvergadering worden geschorst enontslagen. De algemene Ledenvergadering besluit tot schor-sing of ontslag met. een meerderheid van twee/derde van deL

uitgebrachte stemmen.
De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergaderingniet binnen drie maanden daarna tot ontslag heeft beslo
ten. Het geschorst.e bestuurslid wordt in de gelegenheid-
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gesteld z..cln in de algemene ledenvergadering
woorden en kan zicJrr daarbij door een raadsman
staan.
5. Best.uursleden worden benoemd voor een periode van msxirnaafdrie jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de peri-ode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene leden-vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een doorhet bestuur op te maken rooster. Een volgens het roosteraftredend bestuurslid is alt,ijd herbenoembaar.
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Indien het aantal bestuursl_eden beneden het in lid 1 ver-melde minimum is gedaald, blijft
het bestuur nietteminbevoegd. Het best.uur is verplicht zo spoedig mogelijk eenalgemene ledenvergadering te be1eg9êtr, waarin de voorzie-ning in de vacature (s) aan de orde komt
7. Op de vergraderingen en de besluitvorming van het bestuuris het bepaalde in de artikelen 11 t.ot. en met 14 zoveelmogelijk van toepassing
Art.ike1 9
l-. Het bestuur is belast. m et het besluren van de vereniging.2. Het bestuur is, met voo rafgaande goedkeuring van de alge
mene ledenvergadering, bevoegd te besluit.en tot. hec
gaan van overeenkomst,en tot verkrijging, vervreemding ofbezwaring van registerg oederen en tot het aangaan vanovereenkomsten waarbi j de vereniging zj-ch als borg ofhoofdelij k medeschulden aar verbindt, zLch voor een deri.
sLerk maakt of zich tot zekerheidst.elling voor een scL-idvan een ander verbindt.
Artikel 10
1. Het, bes tuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vert egenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aa:voorzit ter tezamen met de secretaris of de penning::.ees--e:.dan we1 de secretaris Lezamen met de penningmeesteï.Algemene 1 edenvergaderinge

Artikel
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De algemen e ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeentewaar de ve reniging stat,utaj-r is gevest.igd.
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Artikel
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tot de algemene ledenvergadering

hebben de ledendie niet geschorst zí1n, de donateurs alsmede degenen, diedaartoe door het bestuur en/of de algemene ledenvergade
ring zLJn uitgenodigd.
Een geschorst 1id heeft toegang t.ot de vergadering waarinhet. besLuit t,ot zlfn schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren.
Met uitzonderlng van een geschorst lid heeft ieder lid éénsLem in de algemene ledenvergadering. Ieder stemgierecht.igdlid kan aan een and ere stemgerechtigde schrift.elijk vol-macht verlenen t.ot. het uitbrengen van zLJn sLem. Een stem-gerechtigde kan voo r ten hoogste Lwee personen aIs gevol
machtigde optreden.
Een eenstemmig besluit van a1le st,emgerechtigde leden, ookToegang

al- zijn ziJ nie t in vergadering bijeen, heeft, mits metvoorkennis van het bestuur genomen, dezel-fde kracht a1seen besluit van de algemene ledenvergadering. Dit besfuitkan ook schrift elijk tot. st.and komen.
De voorzitter b epaalt. de wijze waarop de stemmingen
algemene }edenvergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromt,rent bij de wet of bij deze s:a:*:e:igeen grotere meerderheid is voorgeschreven, worien re::c::.e::-

bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte s:e::.:.e::
Bij staking van stemmen over zaken is het voors:e. -.-e:-,.,-:
pen. Staken de st.emmen bij verkiezing van persoile::, i.a--beslist het Iot. ïndien bij verkiezing tussen r.e:: :1--_
t,wee personen door niemand een volstrekte meeri.e:ie- "
verkregen, wordt herstemd tussen de t,wee persot:Ê::. j:= :-=:groot.ste aantal stemmen kregen, zo nodig ràtussenstemming.
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De algemene led envergaderingen worden geleid door de voor-zitter of, bij diens afwezighei-d, door het. oudst,e aanwezi-}
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ge bestuurslid.
Z:-ln geen bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergade-ring zelf in haar leiding
2. Het, door de voorzitt,er ter algemene l-edenvergadering uit
gesproken oo rdeel omtrent de uitslag van een stemming, isbeslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit,
voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastge-legd voorstel-.
Wordt echter onmiddellijk na het. uitspreken van het
deel van de voorzitter de ju istheid daarvan betwist, danvindt een nj-euwe stemming pI aats, indien de meerderheidvan de vergadering of , indi-e n de oorspronkelijke stemmíngniet hoofdelijk of schriftel ijk geschiedde, een
stemgerecht.igde aanwezi-ge di t verlangt
Door deze nieuwe stemmj-ng ve rvall-en de rechtsgevolgen vande oorspronkelijke stemming.
Van het ter algemene ledenvergadering verhandeloe worCennotulen gehouden door de secretaris of door een iccr de-

voorzitLer aangewezen persoon.
Deze notulen worden in de ze1fde of in de eerst-;clg:::-ealgemene ledenvergadering vastgesteld en t.en bi:1.{€ i=:r--van door de voorzitter en de secretaris van di-e ver:a:=
ring ondertekend.
Artikel L4
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan he: :<a-:--::--J aar.
.Taarlijks wordt ten minste één algemene ledei-"e:3:a:=:::-;

gehoudenenwe1binnenzesmaandennaaf1oopva:lj]=:::
jaar, behoudens verlenging van deze termijn icc: := :-:=
mene ledenvergadering. In deze algemene ledenve:3,a:=:-:--lbrengt het bestuur zí3n jaarverslag uit over <ie J?*-J
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zaken in de vereniging en over het gevoeroe beleid. Het1egt. de balans en de staat. van baLen en lasten met eentoelichting t.er goedkeuring aan de algemene iedenvergade
rr_ng over.
Deze st,ukken worden ondert.ekend door de bestuursledenront.breekt de ondertekening van een of meer hunner, danwordt, daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Naverloop van de Lermijn kan ieder lid in rechte vorder€ovan de gezamenlijke best,uurders dat zíJ deze verplichtin-gen nakomen.
Wordt. omLrenL de get.rouwheid van de st.ukken bedoeld in hs1vorige lid aan de algemene ledenvergadering niet overg:e
legd een verklaring afk omst,ig van een accounLant als be
doeld in artikel 2:393 lid 1 van het. Burgerlijk Wetboek,dan benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijksT €€ncommissie van t.en mi-nst e twee leden die geen deel van hetbestuur mogfen uitmaken.
Het. bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve vanhaar onderzoek alle door haar gevraagde inl-ichtingen teverschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonenen inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging tegeven.

De commissie onderzoekL de in 1id l- en lid 3 bedoeld
st.ukken

5. Vergt d it. onderzoek naar het, oordeel van de commissie bij -zondere boekhoudkundige kennis, dan kan zíJ zích op kostenvan de verenj-ging door een deskundige doen bÍ j st.aan. Decommiss ie brengt aan de algemene ledenvergadering verslagvan haa r bevindingen uit
Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bij--eengeroepen zo dikwijls het dit. wenselijk oordeelt (JIdaartoe op grond van de wet verplicht is.
2. Op schriftelíjk verzoek van ten minste één/tiende gedeel Le-
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van de stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht toLhet bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, tehouden binnen vier weken na indiening van het verzoek.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolgwordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot, de bijeenroe-ping van de algemene ledenvergadering overgaan op de wijzsals in lid 3 bepaald of door middel van een advertentie inten minste één in Beek veel gelezen dagblad. De verzoekerskunnen alsdan anderen dan best.uursleden belasten meL deleiding van de vergadering en het opstellen van de notu-1en

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering
geschiedt door schriftelijk mededeling aan de stemgerech-tigden op een Lermijn van ten minste zeven dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-meId.
St.atutenwi j

Artikel

ziging

1-6

1. Wíjziging van de statuten kan slechts plaatshebben dooreen besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe isopgeroepen met de mededeling dat aldaar wtJziging van destatuten zal worden voorgesteld
2. Zíj, die de oproeping t.ot de algemene ledenvergadering terbehandeling van een voorstel t,ot statutenwijziging hebbengedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van devergaderingeenafschrifLvandatvoorste1,waarindevoorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, oP eendaart.oe geschikte plaats voor de leden ter Lnzage leggentot na de afloop van de d"g, waarop de vergadering werdgehouden.

van de st.atut,en kan door de algemene leden-vergader ing slechts worden besloten met een meerderheidvan ten minstetwee/derdevanhetaanta1uit.gebrachte-

Tot

wLJz iging

stemmen.
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. De statutenwi j ziging t reedt eerst in werki-ng nadat q1433v3neen noÈariële akte is opgemaakt.
Ieder van de bestuursl eden is bevoegd de akte van statu-tenwijziging t.e doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden L en 2 is niet van toepassing,
indien in de algemene l-edenvergadêring alle stemgerecht.ig-den aanwezlg of vertegenwoordígd ziln en het besluit. LotstatuLenwijziging met algemene stemmen wordt. genomen
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschiiftvan de akt,e van statutenwij zigíng en een volledige doorlo-pende tekst van de statuten, zoals deze na de wílzigingluiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamervan Koophandel en Fabrieken gehouden register
ontbinding en vereffening
Artikel 17
1. Het bepaalde in artikel l-5 leden 1,2,3 en 5 is van over-eenkomst.ige toepassing op een besluit van de algemene fe-denvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algiemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorigelid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batigsa1do, en we1 zoveel- mogelijk in overeenstemming met. hetdoel van de vereniging.
3
De vereffening geschiedt door het bestuur.
4
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ge-durende de vereffening blijven de bepalingen van de statu-ten zoveel mogelijk van kracht.
Instukkenenaankondigingendievandevereniginguitgaan, moeten aan haar naam worden Loegevoegd de woorden"in liquidatie".
5. De vereffening eindigt. op het tijdstip waarop geen aan devereffenaar bekende bat.en meer aanwezr-g zLJn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moetenworden bewaard gedurende zeven jaren na afl-oop van de ver-','4

hL

11

i

effening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars alszodanig is aangewezen.

Reglement.e

ArtikeL lB
L. De algemene ledenvergadering kan een of meer regrlementenvaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden gere
geld waarin door deze statuten niet of níet volledig wordtvoorzl-en.
2. Een regl ement mag geen bepalingen bevatten, die strijdigzijn met de wet of met deze statuten.
3. Op beslu iten tot vast.stelling en tot wr-J zr-g].ng van ê€nreglemen t is het bepaalde in artike] L6 leden I, 2 en 5van over eenkomsti-ge toepassing.

Slotbepalin
Art i-kelAan de algemene ledenvergadering komen l-n de vereniging allebevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten êêflandere organen zí1n opgedragen.
Sl-otverkf aring
Tenslotte verklaarden de komparanten:
A1s lid van de vereniging treden toe alle oprichters. Zíibenoemen a1s eerste bestuursleden:
1. de komparant sub 1. als voorzit.ter;
2. de komparant, sub 2. als secretaris;
3. mevrouw V.M.L.J. Aarts, wonende Pater Kusterspad 23, 61-9IWH Beek, als penningmeesLer;
4. de heer H.A.G. Dohmen, wonende Burgemeester Móberstraat 9,6181- CB E1s1oo, als best.uurslid;
5. de heer H.P.E.M. Folker, wonende Kampweidest.raat A9, 51911-

Beek, aIs bestuurslid.
De statuten kunnen bepalen, dat een of meer van de bestuurs
leden, mits minder dan de he1ft, door andere personen dan deIeden worden benoemd.
Slot a
EW
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komparanten zijn mij, notaris, bekend, en de identit,eitvan de bij deze akte betrokken komparanten is door mij, nota-ris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemdedocumenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE,
in minuut is verleden te Beek-Limburg, op de datum in heLhoofd dezer akte vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de kompa-ranten hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van dezeakte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezLng daar-van g:een prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de kompa-ranLen en mij, notaris, ondertekend.
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