
Artikel 14 
In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet, beslist het be-
stuur van de vereniging. 
 
Artikel 15 
Ieder lid wordt geacht aanwezig te zijn op iedere repetitie en ieder optreden.  
Indien door omstandigheden een lid verhinderd is dient hij/zij zich bij een nader 
toe te wijzen bestuurslid af te melden. Indien een lid verhinderd is aanwezig te 
zijn op een algemene vergadering dient hij/zij zich schriftelijk af te melden. 
Verder wordt van ieder lid verwacht dat hij/zij zich binnen de vereniging naar  
algemene waarden en normen gedraagt en zorg draagt voor het ter zijn/haar be-
schikking gestelde instrument en/of uniform. 
 
Artikel 16  
De vereniging beschouwt beeld- en tekst materialen die een lid verstrekt aan de 
vereniging, of plaatst, toevoegt of overlegt aan de vereniging niet als eigendom.  
Echter, met het plaatsen, uploaden, toevoegen of het aanbieden van dit materi-
aal, geeft een lid de vereniging, en de daaraan verbonden onderdelen, toestem-
ming om het materiaal te gebruiken voor de vereniging met inbegrip van en zon-
der beperking, het recht om te: kopiëren, distribueren, overbrengen, publiekelijk 
tonen, publiekelijk uitvoeren, reproduceren, redigeren, vertalen en opnieuw for-
matteren van het materiaal. 
 
De vereniging maakt, tijdens haar optredens, repetities en andere activiteiten, 
beeld- en tekstmateriaal. Dit materiaal wordt gebruikt voor promotie en informa-
tie doeleinden van de vereniging. 
Dit materiaal kan worden gepubliceerd op websites, clubbladen, kranten, flyers, 
advertenties, beelddrager enz. Dit materiaal is eigendom van de vereniging. 
Ieder lid geeft toestemming om dit materiaal te publiceren en doet afstand van 
eventuele rechten. 

Artikel 17 
In de bus is het niet togestaan om sterk - alcoholische drank mee te nemen en 
te nuttigen. Alleen na optredens is het toegestaan om, in beperkte mate, licht  
alcoholische dranken te nuttigen, mits de bestaande regels niet worden overtre-
den en anderen in de bus hiervan geen hinder ondervinden.  
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STATUTEN Muziekvereniging Stompcity Music Leidschendam 

Heden de zevende mei negentienhonderd negenennegentig zijn voor mij, Hen-
drik Cornelis Albert Boom, notaris ter standplaats Voorschoten, verschenen: 
1. De heer Michael Anthonius Cornelis Guldenmundt, offset-drukker, wonen-

de 2266 MC Stompwijk (gemeente Leidschendam), Pinksterbloem 13, ge-
boren te ‘s-Gravenhage op vijfentwintig juli negentienhonderd zevenen-
zestig, houder van rijbewijs nummer 0081609917, gehuwd; 

2. Mevrouw Saskia Hinkenkemper, administrateur, wonende 2266 MC 
Stompwijk (gemeente Leidschendam), Pinksterbloem 13, geboren te Leid-
schendam op tien januari negentienhonderd zesenzeventig, houdster van 
rijbewijs nummer 3033047160, gehuwd; 

3. De heer Johannes Theodorus Maria Hinkenkemper, timmerman, wonen-
de 2266 KE Leidschendam, Tedingerstraat 32, geboren te Leidschendam 
op tweeëntwintig juli negentienhonderd vijftig, houder van indentiteitskaart 
nummer T21102388, gehuwd; 

4. Mevrouw Agatha Hollebeek, catering medewerkster, wonende 2266 NJ 
Leidschendam, ‘t Hert 98, geboren te ‘s-Gravenhage op vijftien december 
negentienhonderd tweeënvijftig, houdster van rijbewijs nummer 
0058810285, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het 
geregistreerd partnerschap; 

5. De heer Cornelis Jacobus Put, buschauffeur, wonende 2271 BH Voor-
burg, Parkweg 260, geboren te Voorburg op negentien februari negentien-
honderd vijfenvijftig, houder van rijbewijs nummer 3155782105, gehuwd. 

De comparanten verklaarden bij deze op te richten een vereniging met de vol-
gende statuten. 

STATUTEN 
Naam en zetel 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: Stompcity Music en is gevestigd te Leidschen-
dam. 
 
Doel 
Artikel 2 
1. De vereniging heeft ten doel: 
 a. de beoefening van instrumentale muziek, meer in het bijzonder de  
  beoefening van blaaskapellenmuziek; 
 b. het geven van muziekuitvoeringen in de ruimste zin van het woord; 
 c. het geven van muziekonderwijs. 
2. Zij trachten dit doel te bereiken door 
 a. het houden van repetities; 
 b. het geven van en het meewerken aan muziekuitvoeringen; 
 c. het organiseren van, het verlenen van medewerking en het deelne-
  men aan muziekwedstrijden, marswedstrijden, optochten en derge-
  lijke 
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Duur 
Artikel 3 
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 4 
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die op hun verzoek 
 door het bestuur als lid zijn toegelaten. 
2. Minderjarigen, die als lid wensen te worden toegelaten dienen bij hun 
 aanvraag een schriftelijke toestemming van hun wettelijke vertegenwoor-
 diger over te leggen. 
3. Ingeval van niet toelating door het bestuur zal op verzoek van de betrok-
 kene door de eerstvolgende algemene vergadering alsnog over toelating 
 worden beslist. 
4. De leden worden onderscheiden in: 
 a. ereleden; 
 b. juniorleden; 
 c. gewone leden. 
 Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde regle-
 menten of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden daaron-
 der de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders 
 is bepaald of kennelijk anders is bedoeld. 
5. Ereleden zijn natuurlijke personen, die op grond van buitengewone ver-
 diensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of tien stem-
 gerechtigde leden door de algemene vergadering alszodanig zijn be-
 noemd. Zij hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de overige le-
 den doch zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 
6. Gewone leden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar 
 de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. 
7. Juniorleden zijn leden, die op één januari van het betreffende boekjaar 
 nog niet de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. 
 
Artikel 5 
1. Het lidmaatschap is niet vatbaar voor overdracht of overgang. 
 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door de dood van het lid; 
 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 te-
 gen het einde van een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtne-
 ming van een opzegtermijn van ten minste vier weken. 
 Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzeg       

 ging mogelijk, indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaat-
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Artikel 7 
De in artikel 4 tot en met artikel 6 vermelde bestuursleden worden in hun werk-
zaamheden ter zijde gestaan door de overige bestuursleden. 
 
Artikel 8   
Leden en/of bestuursleden die door woord, geschrift of daad in strijd handelen 
met de belangen of statuten van de vereniging kunnen met een onverwijld me-
degedeelde reden worden ontzet uit hun lidmaatschap c.q. worden ontheven uit 
hun bestuursfunctie. De aldus voorgedragene heeft het recht zich op de algeme-
ne vergadering mondeling of schriftelijk te verdedigen.  
De ontheffing uit een functie moet met tenminste 2/3 van de tegenwoordig zijnde 
leden worden uitgesproken. 
 
Artikel 9 
Jaarlijks treedt tenminste één bestuurslid af volgens een door het bestuur op te 
maken rooster. Het aftredende lid is terstond herkiesbaar.  
 
Artikel 10 
Het bestuur vergadert zo dikwijls als dit nodig is. 
 
Artikel 11 
De algemene vergadering wordt tenminste zeven dagen schriftelijk van te voren 
aangekondigd, met vermelding van de agenda. 
 
Artikel 12 
Alle besluiten worden in de algemene vergadering genomen met volstrekte 
meerderheid van stemmen van de aanwezige leden. Over zaken wordt monde-
ling gestemd. Staken de stemmen dan wordt een voorstel geacht te zijn verwor-
pen. Stemming over personen geschiedt met gesloten ongetekende briefjes. 
 
Bij verkiezingen is diegene gekozen, die meer dan de helft van de stemmen op 
zich heeft verkregen. Indien het bestuur op het moment van de algemene verga-
dering uit twee personen bestaat en van de beschikbare kandidaten geen één 
de meerderheid van stemmen behaald, moet een tweede stemming gehouden 
worden om het aantal bestuursleden weer op het minimale niveau van drie te 
brengen. Degene die uit de tweede stemmingsronde de meeste stemmen be-
haald is vervolgens gekozen. 
 
Artikel 13  
Wijzigingen in het huishoudelijk reglement kunnen alleen worden aangebracht 
op de wijze, voorgeschreven voor de wijzigingen van de statuten, echter met de 
gewone meerderheid van stemmen. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
 
Artikel 1 
Elk lid ontvangt op verzoek een exemplaar van de statuten en ontvangt tezamen 
met het inschrijfformulier een exemplaar van het huishoudelijk reglement. De al-
gemene vergadering kan evenwel beslissen dat het contributiebedrag en het in-
schrijfgeld wordt gewijzigd. 
 
Artikel 2  
Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen donateur van de vereniging wor-
den. De hoogte van de donatie is geheel vrijwillig. 
 
Artikel 3  
Het bestuur wordt door de algemene vergadering van de vereniging gekozen 
voor de tijd van twee jaar. Het bestuur bestaat uit minimaal drie personen en 
maximaal zeven personen, te weten:   
 voorzitter, 
 secretaris, 
 penningmeester. 
Indien het bestuur uit een even aantal bestaat heeft de voorzitter geen stem-
recht. Eén persoon kan maximaal één bestuursfunctie bekleden. 
 
Artikel 4 
De voorzitter leidt de vergadering en tekent de notulen, nadat deze door de aan-
wezige leden zijn goedgekeurd. Hij/zij houdt controle op de naleving van de sta-
tuten en dit huishoudelijke  
reglement en draagt zorg dat de besluiten, genomen op een vergadering, wor-
den uitgevoerd. Een door het bestuur aangewezen persoon vervangt de voorzit-
ter bij diens afwezigheid. 
 
Artikel 5 
De secretaris is belast met de correspondentie en het houden van de notulen 
van de bestuurs- en andere vergaderingen. Hij/zij zorgt voor het behoorlijk in or-
de houden van het archief van de vereniging. Jaarlijks stelt hij/zij een verslag sa-
men over de gang van zaken van de vereniging. 
 
Artikel 6 
De penningmeester is belast met het geldelijk beheer van de vereniging. Hij/zij is 
verplicht op aanvraag van het bestuur direct inzage te geven van de boeken en 
verantwoording af te leggen van de in kas zijnde gelden. Voorts verschaft hij/zij 
alle inlichtingen die gewenst worden door de commissie bedoelt in art. 10 lid 2 
van de statuten. 
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 schap te laten voortduren.  
 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap 
 door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens 
 slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzeg-
 ging geschiet door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een 
 opzeggingstermijn van ten minste vier weken. 
 Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaats
 vinden in de in de wet bepaalde gevallen. 
 Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is van overeen-
 komstige toepassing. 
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer 
 een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging 
 handelt, zoals onder meer in het geval van de ondanks betalingsherinne-
 ring niet of niet-tijdige betaling door het lid van zijn jaarlijkse bijdrage, of 
 wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 
 De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoe-
 digste van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. 
 De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de ken-
 nisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de 
 beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 
 Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden 
 genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal 
 uitgebrachte stemmen. 
 Het bepaalde in artikel 4 lid 2 laatste zin is van overeenkomstige toepas-
 sing. 
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, 
 blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid ver-
 schuldigd. 
 
Donateurs 
Artikel 7 
1. Donateurs zijn natuurlijke of rechtspersonen, die zich als donateur bij het 
 bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereni-
 ging zijn toegelaten. 
2. De donateur voldoet aan de vereniging een geldelijke bijdrage, waarvan 
 de grootte door de donateur naar eigen inzicht wordt vastgesteld. 
3. De donateur kan zijn bijdrage in maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks 
 aan de vereniging over te maken bedragen voldoen. 
4. Het donateurschap eindigt: 
 a. door opzegging door de donateur; 
 b. door opzegging door de vereniging. 
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Geldmiddelen 
Artikel 8 
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van 
 de gewone leden, de juniorleden en de donateurs, eventuele entreegel-
 den, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomsten. 
2. Ieder gewoon lid en ieder juniorlid is jaarlijks een bedrag verschuldigd, 
 welk bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Behou-
 dens het geval dat de algemene vergadering uitdrukkelijk bepaalt dat ook 
 de ereleden vorengemelde bijdrageplicht hebben, zijn zij daarvan vrijge-
 steld. 
3. Nieuwe gewone leden en nieuwe juniorleden zijn een entreegeld ver-
 schuldigd waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene verga-
 dering. 
 
Bestuur 
Artikel 9 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen, 

die door de algemene ledenvergadering worden benoemd. De benoeming 
geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde in lid 2. Het aantal be-
stuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. 

2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten 
de leden wordt benoemd.  

3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een of meerdere bin-
dende voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken 
van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien leden. De 
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping van de vergadering 
meegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet minimaal ’’eén 
kalendermaand vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het be-
stuur worden ingediend. 

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een 
met tenminste twee/derde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen 
genomen besluit van de algemene ledenvergadering. 

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering 
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bin-
dend karakter te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in 
de keus. 

6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming 
uit die voordrachten. 

7. Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de alge-
mene vergadering worden geschorst en ontslagen. Terzake van schorsing 
of ontslag besluit de algemene vergadering met een meerderheid van 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

8. Indien ingeval van schorsing van een bestuur de algemene vergadering 
niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de 
schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich 
in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door 
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4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot ver-
 effening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven 
 de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stuk-
 ken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar 
 naam worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. 
 
Artikel 18 
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, 
 waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of 
 niet volledig wordt voorzien. 
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet 
 of met deze statuten. 
3. Op de besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het 
 bepaalde in artikel 16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing. 
 Het eerste bestuur van de vereniging is samengesteld als volgt: 
 1. De heer Michael Anthonius Cornelis Guldenmundt, de comparant 
  onder 1 genoemd: voorzitter; 
 2. Mevrouw Saskia Hinkenkemper, de comparante onder 2 genoemd: 
  eerste penningmeester; 
 3. De heer Johannes Theodorus Maria Hinkenkemper, de comparant 
  onder 3 genoemd: secretaris; 
 4. Mevrouw Agatha Hollebeek, de comparante onder 4 genoemd:  
  tweede penningmeester; 
 5. De heer Cornelis Jacobus Put, de comparant onder 5 genoemd: 
  PR manager. 
 
De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 
betrokken comparanten is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemel-
de en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 
 
Waarvan akte in minuut is verleden te Voorschoten op de datum in het hoofd de-
zer akte vermeld. 
 
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen 
hebben dezen verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgeno-
men en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
 
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, 
notaris, ondertekend.   
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3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen hegouden 
 door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. 
 Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene verga-
 dering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secreta-
 ris van die vergadering ondertekend. 
 
Statutenwijziging 
Artikel 16 
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van 
 de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling 
 dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van 
 een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf 
 dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin 
 de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe ge-
 schikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de 
 dag, waarop de vergadering werd gehouden. 
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts 
 worden besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het 
 aantal uitgebrachte stemmen. 
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële 
 akte is opgemaakt. Ieder lid van het dagelijks bestuur is bevoegd de akte 
 van statutenwijziging te doen passeren. 
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, in-
 dien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of verte-
 genwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stem-
 men wordt genomen. 
6. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van sta
 tutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals 
 deze na de wijziging luid, neer te leggen ten kantore van het door de Ka-
 mer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister. 
 
Ontbinding en vereffening 
Artikel 17 
1.  Het bepaalde in artikel 16 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toe
 passing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van 
 de vereniging. 
2. De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit 
 de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in over-
 eenstemming met het doel van de vereniging. 
3. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, geschiedt de vereffening 
 door het bestuur. 
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een raadsman doen bijstaan. 
9. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar. 

Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee opvol-
gende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af vol-
gens een door het bestuur op te maken rooster, een volgens het rooster 
aftredende bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. In bestaande vaca-
tures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. 

10. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd. 
 
Artikel 10 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het dagelijks 
 bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de vereniging. 
 Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren 
 aan het dagelijks bestuur. 
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede be-
 voegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden 
 of bezwaren van registergoederen en tot het sluiten van overeen
 komsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschulde-
 naar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstel-
 ling voor een schuld van een derde verbindt. 
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor 
 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. 
 
Artikel 11 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamen-
 lijk handelende leden van het dagelijks bestuur. 
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer 
 bestuurders, alsook aan anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om 
 de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
De Algemene Vergadering 
Artikel 12 
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 
 vereniging statutair is gevestigd. 
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel 

binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar – hetwelk samen
valt met het kalenderjaar- behoudens verlenging van deze termijn door 
de algemene vergadering. In deze algemene vergadering brengt het be-
stuur zijn jaarverslag uit en doet het onder overlegging van een balans en 
een staat van baten en lasten en overigens van de nodige onderscheiden 
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar ge-
voerde bestuur. 
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3. Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie tot onder-
 zoek van de in het vorige lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat 
 uit tenminste twee  leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. 
 Het bestuur doet de stukken één maand voor de dag, waarop de algeme-
 ne vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden behan-
 deld, toekomen aan de commissie. De commissie onderzoekt deze stuk-
 ken en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevin-
 dingen. Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissie bijzondere 
 boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging 
 door een deskundige doen bijstaan. 
4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlich-
 tingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen 
 en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.  
 
Artikel 13 
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden al-
 gemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het 
 dit wenselijk oordeelt. 
2. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als be-
 voegd is tot  het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in 
 een voltallige algemene vergadering is het bestuur verplicht tot het bij-
 eenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer 
 dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ge-
 volg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van 
 de algemene vergadering overgaan. 
3. De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke 
 mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van tenminste ze-
 ven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver
 meld. 
4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering 
 plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige beslui-
 ten nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter ver-
 gadering aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van 
 het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitge-
 bracht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen besluitvorming ver-
 zet. Indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op 
 kortere dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering 
 niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, tenzij een zodanig aantal der 
 aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van 
 een/tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet. Het bepaalde in 
 de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvor-
 ming door de algemene vergaderingen inzake onderwerpen die niet op 
 de agenda werden vermeld. 
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Artikel 14 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de personen die 
 deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degene, die 
 daartoe door de algemene vergadering of het bestuur uitgenodigd zijn. 
2. Stemgerechtigde in de algemene vergadering zijn de gewone leden, de 
 ereleden en de juniorleden, die de leeftijd van zestien jaar bereikt heb-
 ben. Juniorleden die de leeftijd van zestien jaar nog niet bereikt hebben 
 worden ter vergadering vertegenwoordigd door één van hun ouders of 
 door degene die over het juniorlid het gezag uitoefent. 
 Iedere stemgerechtigde heeft ter vergadering één stem. 
 Iedere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem(men) door een schriftelijk 
 daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen uitbrengen,  
 Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtig-
 de optreden. 
 
 
3. Een eenstemmig besluit van al degene, die in de algemene vergadering 
 stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in de vergadering bijeen, heeft, 
 mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een 
 besluit van de algemene vergadering. 
4. Over zaken wordt mondeling gestemd. Staken de stemmen dan wordt het 
 voorstel geacht te zijn verworpen. Over personen wordt schriftelijk ge-
 stemd met gesloten ongetekende briefjes. 
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere 
 meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerder-
 heid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken 
 is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van perso-
 nen, dan beslist het lot. 
 Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een 
 volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee per-
 sonen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstem-
 ming. 
 
Artikel 15 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 
 afwezigheid door de oudste aanwezige bestuurder. 
 Is de voorzitter afwezig dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan 
 om de voorzitter bij diens afwezigheid te vervangen. 
 Zijn geen bestuurders aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering be-
 legd. 
2. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, 
 dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde 
 geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd 
 over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. 
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