Statuten van de Hockey Club Montfoort
Naam, zetel, doel, duur, boekjaar
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Hockey Club Montfoort (kortheidshalve aan te duiden met H.C.
Montfoort) en heeft haar zetel in de gemeente Montfoort.
Artikel 2
1) De vereniging stelt zich ten doel het hockeyspel te beoefenen.
2) De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen en wedstrijden en door
alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Artikel 3
1) De vereniging is opgericht op drie en twintig mei negentienhonderd negen en zeventig te
Montfoort. Zij is voor onbepaalde tijd aangegaan.
2) Het boekjaar, ook te noemen verenigingsjaar, loopt van één juli tot en met dertig juni
daaropvolgende.
Lidmaatschap
Artikel 4
1) De vereniging bestaat uit seniorleden, basisleden en ereleden. Zij zijn de leden van de vereniging in
de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en hebben als zodanig
toegang tot de algemene vergadering met stemrecht.
2) Seniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in Artikel 7 lid 1) bepaalde,
dan wel het zijn geworden op grond van Artikel 6 lid 5).
3) Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene
vergadering daartoe zijn benoemd overeenkomstig het in Artikel 7 lid 2 bepaalde.
Artikel 5
1) Aan de activiteiten van de vereniging kunnen onder de benaming van juniorleden jongeren
deelnemen.
2) De vereniging kent voorts leden van verdienste.
3) De juniorleden en leden van verdienste (die niet tevens seniorlid zijn) zijn geen leden der vereniging
in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, doch hebben toegang
tot de algemene ledenvergadering zonder stemrecht.
4) Juniorleden zijn zij die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in Artikel 7 lid 1) bepaalde.
5) Leden van verdienste zijn zij die door hun prestaties aanspraak kunnen maken op de erkentelijkheid
van de vereniging en daartoe zijn benoemd overeenkomstig het in Artikel 7 lid 3) bepaalde.
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Artikel 6
1) Het lidmaatschap is persoonlijk.
2) Seniorleden zijn zij, die op één januari van het lopende verenigingsjaar achttien jaar of ouder zijn.
3) Juniorleden zijn zij, die op één januari van het lopende verenigingsjaar jonger zijn dan achttien jaar.
4) De juniorleden kunnen in het huishoudelijk reglement nader worden onderscheiden in juniorleden A
tot en met E.
5) Een juniorlid wordt seniorlid bij het begin van een nieuw verenigingsjaar, waarin krachtens het
vorenstaande de daartoe vereiste leeftijd bereikt, zonder formele formaliteiten.
6) Waar in deze statuten en in de reglementen van de vereniging wordt gesproken over “leden” zonder
verdere aanduiding, worden daaronder zowel de seniorleden, de basisleden en de ereleden als de
juniorleden en de leden van verdienste verstaan, en waar in deze statuten en in de reglementen van
de vereniging wordt gesproken over “lidmaatschap” zonder verdere aanduiding, wordt daaronder
zowel het lidmaatschap van de seniorleden, de basisleden en de ereleden als het lidmaatschap van
de juniorleden en de leden van verdienste verstaan, alles voor zover de statuten en de reglementen
geen nader onderscheid maken.
Artikel 7
1) Over de toelating van leden beslist het bestuur. Minderjarigen kunnen alleen worden toegelaten, als
zij in het bezit zijn van een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Van een
beslissing tot niet-toelating is beroep mogelijk op de algemene ledenvergadering.
2) Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd.
3) Leden van verdienste worden door het bestuur benoemd.

Artikel 8
1) Personen die als lid toetreden of zijn toegetreden tot de vereniging worden daardoor lid van de
KNHB en zijn als zodanig (mede-)onderworpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de
KNHB en haar organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak.

2) Personen die een al dan niet betaalde functie binnen de vereniging uitoefenen of zullen uitoefenen,

met uitzondering van hen, die uitsluitend door een financiële bijdrage de vereniging steunen of
zullen steunen en van hen die met de hockeysport generlei bemoeienis hebben of zullen hebben,
dienen zich te (mede-)onderwerpen aan de statuten, reglementen en besluiten van de KNHB en
haar organen, waaronder met name is begrepen de tuchtrechtspraak; daartoe zal de vereniging
alle nodige maatregelen nemen en alle vereiste regelingen treffen, waarbij zo nodig met iedere
zodanige individuele persoon een daartoe strekkende overeenkomst zal worden aangegaan.

3) De leden van de vereniging zijn verplicht:
a.

b.

de statuten en de reglementen van de vereniging en van de KNHB, (waaronder met name,
maar niet beperkt tot, het dopingreglement, het reglement ongewenst gedrag en het
tuchtreglement), alsmede de besluiten van hun organen na te leven;
de verplichtingen die de vereniging en/of de KNHB uit naam van haar leden aangaat of die
uit het lidmaatschap voortvloeien, te aanvaarden en na te leven. Tot deze verplichtingen
behoort onder meer het aanvaarden en nakomen van door de KNHB, mede namens haar
leden,
aangegane
verplichtingen
jegens
één
of
meer
derden,
aangaande
ongevallenverzekering, aansprakelijkheidsverzekering, sponsoring, alsmede aangaande
de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of radio-opnamen en/of uitzendrechten via
welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in elk geval begrepen via internet). In
afwijking van het bepaalde in de vorige zin geldt dat de KNHB niet bevoegd is uit naam
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c.
d.

e.
f.

van de gewone leden die uitkomen in de Hoofdklasse, als gedefinieerd in het
bondsreglement, voor wat betreft hun eerste heren- en damesteam, verplichtingen jegens
één of meer derden aan te gaan inzake de verkoop en/of exploitatie van televisie- en/of
radio-opnamen en/of uitzendrechten via welk communicatiemiddel dan ook (waaronder in
elk geval begrepen via internet), één en ander behoudens voor zover zij met het aangaan
van die verplichting schriftelijk hebben ingestemd;
zich voor, tijdens en na de wedstrijd behoorlijk te gedragen;
er voor te zorgen dat de door hen te spelen wedstrijden ordelijk verlopen en dat de
voorschriften die, door of vanwege het bestuur en/of het bondsbestuur met betrekking tot
de handhaving van de orde bij die wedstrijden mochten worden gegeven, stipt worden
opgevolgd;
er voor te zorgen dat de belangen of het aanzien van de hockeysport, de vereniging en de
KNHB door hun toedoen niet op ontoelaatbare wijze worden geschaad;
zich tegenover elkander en derden en tegenover de vereniging en/of de KNHB te
onthouden van bedrieglijke handelingen.

Artikel 9
Het bestuur kan een seniorlid en een juniorlid schorsen in alle gevallen, waarin het oordeel van het
bestuur gerede aanleiding bestaat tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of tot
ontzetting uit het lidmaatschap, als voorzien in Artikel 10. Een besluit tot schorsing dient binnen twee
maanden te worden gevolgd door ontzetting uit het lidmaatschap op de voet van al het dienaangaande
in Artikel 10 bepaalde, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van die termijn vervalt.
Artikel 10
1) Het lidmaatschap eindigt door:
• overlijden van het lid
• opzegging van het lid
• opzegging namens de vereniging
• ontzetting
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2) Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts schriftelijk of langs

elektronische weg geschieden en tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden
beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
3) Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap eindigen op het
vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
4) Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem
een besluit is meegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of
tot splitsing.
5) Een lid is niet bevoegd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang op te zeggen in het geval zijn
geldelijke rechten en verplichtingen worden gewijzigd.
6) De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen 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, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden
het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt voorts door het bestuur, wanneer
het de vereniging krachtens de statuten van de KNHB verboden is het betrokken lid als lid van de
vereniging te handhaven.
7) Ontzetting van het lidmaatschap (royement) kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in

strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, tenzij in een tuchtreglement
anders is bepaald.
8) Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een lid zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit van het bestuur tot
ontzetting staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep op de algemene vergadering open. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van
het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende
het beroep is het lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste lid het recht heeft zich in de
algemene vergadering, waarin het beroep wordt behandeld, te verweren.

9) Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar eindigt, om welke reden of oorzaak dan ook, blijft
desalniettemin de jaarlijkse contributie voor het geheel verschuldigd.
Geldmiddelen

Artikel 11
1) De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies van de leden, entreegelden van nieuwe
leden en bijdragen van donateurs, erfstellingen, legaten, lastbevoordelingen, schenkingen en
andere, al dan niet toevallige, wettige baten. Erfstellingen mogen door de vereniging niet anders
worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
2) Ieder seniorlid en juniorlid betaalt een jaarlijkse contributie, waarvan het bedrag wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering. Ereleden en leden van verdienste (die niet tevens seniorlid
zijn) zijn niet contributieplichtig.
3) Nieuwe seniorleden en juniorleden betalen een entreegeld, waarvan het bedrag wordt vastgesteld
door de algemene ledenvergadering. Dit geldt niet voor seniorleden, die dit worden op grond van
het bepaalde in Artikel 6 lid 5).
4) Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten ter zake van door leden in voorkomende
gevallen aan de vereniging verschuldigde schadeloosstellingen en boetes.
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Artikel 12
De vereniging kent donateurs; dat zijn de natuurlijke personen of rechtspersonen die zich als zodanig
hebben aangemeld en zich bereid hebben verklaard de vereniging uitsluitend door een financiële
bijdrage te steunen. (Hun toelating en hun rechten en verplichtingen worden in het huishoudelijk
reglement geregeld).
Bestuur
Artikel 13
1) Het bestuur van de vereniging is opgedragen aan een bestuur bestaande uit ten minste vijf
personen, in ieder geval oneven in aantal. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van de
vorige zin door de algemene vergadering bepaald.
2) De leden van het bestuur worden door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden van
de vereniging benoemd.
3) De leden van het bestuur kunnen door de leden van de algemene vergadering te allen tijden worden
geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing dient binnen twee maanden te worden gevolgd
door ontslag, bij gebreke waarvan de schorsing na afloop van de termijn vervalt.
4) Mocht het aantal van het bestuur door enigerlei oorzaak te eniger tijd beneden het statutaire
minimum dalen, dan vormen de overige bestuursleden, of vormt het overgebleven bestuurslid
rechtsgeldig het bestuur, doch dient het bestuur ten spoedigste tot tenminste het statutaire
minimum aantal personen te worden aangevuld.
Artikel 14
De voorzitter van het bestuur wordt als zodanig door de algemene vergadering benoemd. Het bestuur
benoemt voorts uit haar midden een secretaris en een penningmeester.
De functie van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Het bestuur regelt en verdeelt verder in
onderling overleg haar werkzaamheden met inachtneming van de wet, de statuten en het huishoudelijk
reglement der vereniging.
Artikel 15
Het bestuur is bevoegd, na vooraf verkregen goedkeuring van de algemene vergadering, tot het sluiten
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden, of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten
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.
Vertegenwoordiging
Artikel 16
1) De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging in en buiten rechte komt niet toe aan het
bestuur, doch aan de voorzitter en de secretaris van het bestuur gezamenlijk, of in geval van belet of
ontstentenis van de voorzitter aan een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen
plaatsvervangende voorzitter, niet zijnde de secretaris, gezamenlijk handelende met de secretaris.
2) De penningmeester van het bestuur is gevolmachtigde van de vereniging tot het ontvangen van
gelden en tot het beschikken over de kas van de vereniging en de ten name van de vereniging
geopende bank- en/of girorekeningen.
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Algemene vergadering
Artikel 17
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 18
1) Degene die volgens de de statuten toegang tot de algemene vergadering hebben kunnen daarin het
woord voeren.
2) Bovendien hebben degenen die, zonder lid van de vereniging te zijn, deel mochten uitmaken van de
kascommissie en van andere bij huishoudelijk reglement in te stellen commissie der vereniging,
toegang tot de algemene vergadering en zij kunnen daarin het woord voeren met toestemming van
de voorzitter der vergadering; zij hebben in de algemene vergadering geen stemrecht.
3) Geschorste leden hebben geen toegang tot de algemene vergadering.
4) Ieder seniorlid en ieder erelid heeft op de algemene vergadering één stem. Een lid kan zijn stem niet
door een schriftelijke daartoe gemachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
5) De voorzitter en de secretaris van het bestuur treden als zodanig ook op bij de algemene
vergadering. In ieder geval van hun belet of ontstentenis benoemt de algemene vergadering een
voorzitter en een secretaris van die vergadering, uit de andere bestuursleden indien ter vergadering
aanwezig.
Artikel 19
1) Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of
wanneer het daartoe volgens de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement verplicht is.
2) De bijeenroeping geschiedt bij schriftelijke convocatie, toe te zenden aan alle leden en aan degenen
die volgens Artikel 18 lid 2) toegang tot de algemene vergadering hebben. Als de vergadering een
officieel orgaan heeft, kan de bijeenroeping, in afwijking van het bepaalde in de vorige zin,
geschieden door plaatsing van de convocatie in dat orgaan. In de convocatie wordt de agenda
opgenomen.
3) De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.
4) Op schriftelijk verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien
aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot
die bijeenroeping overgaan op de wijze als bepaald in lid 2) van dit artikel, of bij advertentie in ten
minste één, ter plaatste waar de vereniging gevestigd is, veel gelezen dagblad.
Artikel 20
1) Alle besluiten, waarvoor bij deze statuten geen grote meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2) Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk bij gesloten en ongetekende
briefjes, tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Blanco en
ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een besluit kan bij acclamatie tot stand
komen, doch niet, indien een stemgerechtigde aanwezige terzake stemming verlangt.
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3) Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een
andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
4) Het ter algemene vergadering 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. Wordt echter onmiddellijk na het
uitspreken van vorenbedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneer de meerderheid der algemene 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.
Financiële administratie, jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 21
1) Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
2) Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, of zoveel eerder als
bij het huishoudelijk reglement mocht worden bepaald, een balans en een staat van baten en lasten
van de vereniging te maken.
3) Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde bescheiden tien jaar lang te
bewaren.
Artikel 22
1) Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar of
zoveel eerder als bij het huishoudelijk reglement mocht worden bepaald, behoudens verlenging van
deze statutaire dan wel reglementaire termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslagen uit
en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
2) De algemene vergadering benoemt jaarlijks op de in het vorige lid van dit artikel bedoelde
vergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur, de
kascommissie. Het bestuur kan geen voorstel doen met betrekking tot de te nomen personen. Deze
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar vindingen uit. De last van de kascommissie kan te allen tijden door de
algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.
De algemene vergadering stelt van jaar tot jaar bij het aan de orde zijn van de benoeming der
commissie vast uit hoeveel leden zij zal bestaan. De algemene vergadering is voorts bevoegd
plaatsvervangende leden voor die commissie te benoemen.
3) Vereist het onderzoek van de rekening en de verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis,
dan kan de kascommissie zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenste de kas en de waarden te vertonen, en inzage van de
boeken en bescheiden der vereniging te geven.
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4) Goedkeuring door de algemene ledenvergadering zonder voorbehoud van het jaarverslag, de
balans, de staat van baten en lasten en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot
decharge over het afgelopen boekjaar.
Reglementen
Artikel 23
1) De vereniging heeft een huishoudelijk reglement, hetwelk door de algemene vergadering wordt
vastgesteld en kan worden gewijzigd en aangevuld op een wijze als daarin bepaald. Het
huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten in strijd met de wet en statuten.
2) Het huishoudelijk reglement bevat al hetgeen in aanvulling en ter uitvoering van de statuten nadere
regeling behoeft danwel wenselijk doet zijn.
3) Het huishoudelijk reglement kan in het kader van het doel van de vereniging en van het bereiken
van dat doen aan de leden rechten toekennen en verplichtingen opleggen.
4) Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten leidende tot bestaan, wijzigen en aanvullen
van verdere reglementen der vereniging in het kader van de werkzaamheden, waarbij eveneens aan
de leden in dat kader rechten kunnen worden verleend en verplichtingen kunnen worden opgelegd.
5) Het huishoudelijk reglement kan bepalingen bevatten tot het instellen van commissie van de
vereniging tot bijstand van de algemene vergadering en het bestuur.
6) Het huishoudelijk reglement kan voorts al datgene bevatten hetwelk buiten het vorenstaande
nadere regeling behoeft dan wel wenselijk doet zijn.
Statutenwijziging, ontbinding, vereffening
Artikel 24
1) Besluiten tot wijziging van de statuten worden genomen door de algemene vergadering, doch
kunnen alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde der in de
algemene vergadering uitgebrachte stemmen.
2) Degenen die de roeping tot de algemene vergadering welke een voorstel tot wijziging van de
statuten der vereniging ten onderwerp heeft, hebben gedaan, bij welke oproeping moet worden
meegedeeld, dat in die vergadering wijziging van de statuten zal worden vastgesteld, moeten
tenminste vijftien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgesteld
wijziging is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Artikel 25
1) Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
2) Wijzigingen in de statuten van de vereniging behoeven de voorafgaande goedkeuring van het
bondsbestuur van de KNHB.
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Artikel 26
1) Het besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen in en door een daartoe
speciaal bijeengeroepen algemene vergadering, doch kan alleen worden genomen met een
meerderheid van tenminste twee/derde der in die algemene vergadering uitgebrachte stemmen,
terwijl in die vergadering tenminste drie/vierde van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig
moet zijn. Als in de desbetreffende vergadering niet het vereiste aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de
eerste, in welk nieuwe vergadering het onderhavige besluit kan worden genomen, ongeacht het
aantal aanwezige stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde der
alsdan uitgebrachte stemmen. Bij de bijeenroeping tot de nieuwe vergadering moet worden
vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering
aanwezige aantal stemgerechtigde leden.
2) Het in Artikel 24 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding der
vereniging, voor zover het vorige lid van het onderhavige artikel niet anders bepaalt.
Artikel 27
1) Bij ontbinding der vereniging, uit welke oorzaak ook, geschiedt de vereffening met inachtneming
van de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2) De algemene vergadering benoemt d persoon onder wie de boeken en de bescheiden van de
ontbonden vereniging na afloop der vereffening gedurende dertig jaren blijven berusten.
3) Over de bestemming van het batig saldo na vereffening besluit de algemene vergadering. Het batig
saldo kan echter niet onder de leden worden uitgedeeld.
Algemene bepalingen
Artikel 28
In alle gevallen waarin de wet, de statuten en de reglementen van de vereniging niet voorzien, beslist
het bestuur. Van zodanige beslissingen doet het bestuur mededeling aan de eerst volgende algemene
vergadering.
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