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NOTARISSEN
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Op elf februari tweeduizend tien verschenen voor mij, mr. ALF ONS DEMARET, notaris -------
gevestigd te OBDAM, gemeente Koggenland: -----------------------------------------------------------
1. mevrouw Barbara Waseh, wonende te 1715 KM Spanbroek, gemeente Opmeer, ------------

Zandwerven 56, geboren te aan boord van het Britse Schip Atlantis op zevenentwintig juni
negentienhonderd vijftig, (Nederlands rijbewijs nummer 4134437504, geldig tot acht ------
september tweeduizend negentien, uitgegeven te Opmeer op acht september tweeduizend -
negen), thans ongehuwd en niet geregistreerd als partner en niet geregistreerd geweest; -----

2. de heer Anthonius Gerardus Kunst, wonende te 1814 GC Alkmaar, Kennemerstraatweg --
75a, geboren te Grootebroek op zesentwintig januari negentienhonderd vijfendertig, --------
(Nederlands rijbewijs nummer 3321770308) en gehuwd met mevrouw Maria Catharina ---
Anna Groot,-----------------------------------------------------------------------------------------------

De comparanten verklaarden: -------------------------------------------------------------------------------
IN~EII>ING---------------------------------------------------------------------------------------------------
een vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statuten gelden.-------------------------------
S1r~1rlJ1rEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Naam en zetel------------------------------------------------------------------------------.,.-------------------
Artikel 1---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging draagt de naam: Ge De Koggen. ----------------------------------------------------
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Spierdijk, gemeente Koggenland. ---------------------------
Doel--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het doel van de vereniging is de beoefening en bevordering van de golf sport, gericht op ---

alle lagen van de bevolking met daarbij bijzondere aandacht voor de jeugd, één en ander in
de meest ruime zin van het woord en met inachtneming van de statuten, het huishoudelijk -
reglement en de belangen van de Nederlandse Golf Federatie. -----------------------------------

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----------------------------------------------------
a. het behartigen van de belangen van haar leden voor zover deze verband houden met de

golfsport; ---------------------------------------------------------------------------------------------
b. het bevorderen van onderling contact tussen de leden;----------------------------------------
c. het organiseren van wedstrijden; ------------------------------------------------------------------
d. het samenwerken met verenigingen en instellingen die hetzelfde doel nastreven. --------

Duur -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 3---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------------------------------------------
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar, met dien verstande dat het eerste -------

boekjaar aanvangt bij de oprichting en eindigt op eenendertig december van het jaar --------
volgende op het jaar van de oprichting. ---------------------------------------------------------------

Lidmaatschap --------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 4---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De vereniging kent leden.-------------------------------------------------------------------------------
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2. Leden van de vereniging kunnen zijn, zij die de vijfjarige leeftijd hebben bereikt op één
maart van een vereni gingsj aar. -------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn --------------
opgenomen. -----------------------------------------------------------------------------------------------

4. Leden zijn verplicht om ingeschreven te zijn als jaarkaarthouder bij Golfbaan Spierdijk, ---
alsdan wordt het lidmaatschap verkregen. ------------------------------------------------------------

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging ----
worden verkregen. ----------------------------------------------------------------------------------------

Aspirantleden, Ereleden en Begunstigers ------------------------------------------------------------------
Artikel 5---------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aspirant-leden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet--

de zestienjarige leeftijd hebben bereikt op één maart van een verenigingsjaar.-----------------
2. Ereleden worden benoemd op voordracht van het bestuur in een Algemene--------------------

Ledenvergadering door tenminste twee/derde C2/3e) van de de aanwezige stemgerechtigde
leden.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie casu quo entreegeld. Waren zij ----
voor de benoeming tot erelid reeds gewoon lid dan blijven zij in het bezit van alle aan de
categorie der gewone leden verbonden rechten; waren zij voor de benoeming tot --------
erelid geen lid van de vereniging dan verkrijgen zij door hun benoeming alle rechten van---
gewone leden. ---------------------------------------------------------------------------------------------

3. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen--
met een door de Algemene ledenvergadering vast te stellen minimumbijdrage. ---------------

4. Aspirant-leden en begunstigers hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die------
welke hun expliciet bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. ------------------

5. Gewone leden en aspirant-leden hebben tegen betaling van contributie, recht van spelen----
en introductie.---------------------------------------------------------------------------------------------

Einde van het Lidmaatschap ---------------------------------------------------------------------------------
Artileel 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------------------------

a. door de dood van het lid; --------------------------------------------------------------------------
b. door de opzegging van het lid; --------------------------------------------------------------------
c. door opzegging door de vereniging. Deze kan geschieden 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;-------------------------------------------------------------------------------------------

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op ----------
onredelij ke wij ze benadeel t. -----------------------------------------------------------------------

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. ----------------------------------------
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden

tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn --
van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de
vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren. ------------------------------------------------------------------------------------------------
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4. 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. -----------

5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de -------
verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te ----
sluiten. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Vaneen besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat ------
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ---------
voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene -------
binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de ----
Algemene Ledenvergadering. 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 evenwel dat het geschorste lid het recht heeft
zich in de algemene ledenvergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt ----------
behandeld, te verantwoorden. --------------------------------------------------------------------------

7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. ---------------------------------------
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin-

de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. ------------------------------------------------
9. Het bestuur is de enige en hoogste instantie bevoegd een lid voor bepaalde tijdsduur (niet -

langer dan zes maanden) te schorsen in de uitoefening van al zijn rechten of van bepaalde -
rechten, in geval de betrokkene: -----------------------------------------------------------------------
a. bij herhaling in strijd handelt met of niet nakomt zijn verplichtingen als lid, onder -----

welke verplichting mede is begrepen de verplichting tot naleving van namens het ------
bestuur gestelde regels of aanwijzingen; de betrokkene moet vooraf ten minste ---------
eenmaal schriftelijk ter zake zijn gewaarschuwd; of ------------------------------------------

b. de betrokkene door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging of dat ---
van de Nederlandse Golf Federatie in ernstige mate heeft geschaad. -----------------------

Einde van de rechten en verplichtingen van aspirantleden en begunstigers --------------------------
Artikel 7.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De rechten en verplichtingen van een aspirant-lid en een begunstiger eindigen bij zijn ----

overlijden, en kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd -----------
behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft
verschuldigd.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. ----------------------------------------
Jaarli ikse biidragen --------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 8.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De leden, aspirant-leden en begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

bijdrage, die door de Algemene Ledenvergadering zal worden vastgesteld. Zij kunnen -----
daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.--------------

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. ------------------------------------------

Rechten aspirantleden en begunstigers ---------------------------------------------------------------------
Artikel 9.--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Behalve de overige rechten die aan aspirant-leden en begunstigers bij of krachtens deze ---------
statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde -----------
activiteiten bij te wonen.--------------------------------------------------------------------------------------
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I3estuur----------------------------------------------------------------------------------------------------------
l\rtib:el 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen. ------
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden van de

verenlglng.-------------------------------------------------------------------------------------------------
De algemene ledenvergadering stelt het aantal bestuursleden vast. -------- _

3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten, ---------
behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd ---
zowel het bestuur als tien leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping -----
voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet voor de --
aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. ---------------------

4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste -
twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Algemene ---------
Ledenvergadering, genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3e) van de
leden vertegenwoordigd is. -----------------------------------------------------------------------------

5. Is geen voordracht opgemaakt, of besluit de Algemene Ledenvergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is -
de Algemene Ledenvergadering vrij in de b:eus.-----------------------------------------------------

6. Indien er ten aanzien van één bestuurder meer dan één bindende voordrachten zijn, ---------
geschiedt de benoeming uit die voordrachten. -------------------------------------------------------

Einde bestllllfslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing ---------------------------------------
l\rtib:el 11. -----------------------------------------------------------------~------------------------------------
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door

de Algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. De algemene -----------------
ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met eert meerderheid van twee/derde van
de uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------------------------

2. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie maanden ----
daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid -------
gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door --
een raadsman doen bij staan. ----------------------------------------------------------------------------

3. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een ---
jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse algemene ----
ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken -
rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. ------
Het bestuurslid dat in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de ---
plaats van zijn voorganger in. --------------------------------------------------------------------------

4. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft --
het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacatureis) aan de orde komt=-

I3estuursfuncties, besluitvorming, commissies --------------------------~---------------------------------
Artib:el 12. -----------------.------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan;

die tezamen het dagelijks bestuur vormen. Het bestuur kan uit zijn midden voor een --------
bepaalde bestuursfunctie een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een ------
functie bekleden. -----------------------------------------------------------------------------------------
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2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen --------
gemaakt, die door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. In --------
afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter ------
omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend. -----------------------

3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. --------------------------------------------------

4. Het bestuur kan commissies instellen ter voorbereiding of ter uitvoering van bepaalde -----
opdrachten en/oftot voorlichting en bijstand van de algemene vergadering of van het ------
bestuur. -----------------------------------------'-----------------------------------------------------------

5. Met uitzondering van de kascommissie worden de leden van de commissies benoemd en
ontslagen door het bestuur. -----------------------------------------------------------------------------

6. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissies kunnen nader worden --------
geregeld bij huishoudelijk reglement. -----------------------------------------------------------------

Bestuurstaak----------------------------------------------------------------------------------------------------
i\rtikel 13. ----------------------------------'--------------------------------------------------------------------
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van --

de vereniging.---------------------------------------------------------------------------------------------
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ----------------------------

3. Het bestuur is bevoegd, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, te -------
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding ofbezwaring
van registergoederen en tot 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 ander verbindt. Op het ontbreken van deze ----
goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan. -----------------------------------

Vertegenwoordiging u_u u __ u_u_u __ u u_u u_u uu u _

i\rtikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. --------------------------------------------------------
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de ----

secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester.-----
Jaarverslag, rekening en verantwoording ------------------------------.,.-----------------------------------
i\rtikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. -------------------
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige --------------

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen ---
worden gekend. -------------------------------------------------------------------------------------------

3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van -
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ---------------
ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een ----
staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar -
gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording
in rechte van het bestuur vorderen. --------------------------------------------------------------------

4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste
twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt -
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de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene -------------------
ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ------------------------------------------------

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige ---
kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het
bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, -
haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
der vereniging te geven. ---------------------------------------------------------------------------------

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ----
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. ------------------------

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, tien jaar lang te bewaren.
8. Voorts wordt jaarlijks een algemene ledenvergadering gehouden, waarin de begroting, de -

contributie en andere financiële aangelegenheden voor het volgende verenigingsjaar ter ----
goedkeuring en vaststelling van de algemene ledenvergadering door het bestuur worden ---
voorgelegd. ---------------------------------------------------------------------------------'--------------

Algemene Ledenvergaderingen------------------------------------------------------------------------------
Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet

door de wet of de statuten aan een ander orgaan zijn opgedragen. -------------------------------
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene -----

ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder------
meer aan de orde: -----------------------------------------------------------------------------------------
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag

van de aldaar benoemde commissie; -------------------------------------------------------------
b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende -------------

" .
verenIgIngSJaar; -------------------------------------------------------------------------------------

c. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de --------
vergadering. ------------------------------------------------------------------------------------------

3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit ---------
wenselijk oordeelt. ---------------------------------------------------------------------------------------

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als ----
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende (l/10e) gedeelte van de stemmen verplicht tot
het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan
vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt ------
gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping ---------
overeenkomstig artikel 20 met inachtneming van de in dat artikel vermelde ------------------
oproepingstermijn. -- -----,------.----

Toegang en stemrecht -----------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, alle -------

ereleden, alle aspirant-leden en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden, -
behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 6, en geschorste bestuursleden. -------------------------

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ------------
ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------------------------------

3. Ieder lid van de vereniging heeft een stem. Geschorste leden, aspirant-leden en --------------
begunstigers hebben geen stemrecht. ------------------------------------------------------------------
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4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid uitbrengen. Een
stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. ----------

Voorzitterschap, notulen--------------------------------------------------------------------------------------
i\rtikel 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of ---

zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van --
de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op. Wordt ook op ----
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf daarin. ----

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de --
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de volgende algemene --
ledenvergadering worden vastgesteld en door voorzitter en de notulist worden vastgesteld -
en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal -
van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal --
wordt ter kennis van de leden gebracht. --------------------------------------------------------------

Besluitvorming van de algemene ledenvergadering------------------------------------------------------
i\rtikel 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Het ter algemene ledenvergadering 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. ---

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de ---
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid -
der 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. ----------------------------------

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de ---------
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ------
stemmen. --------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, -------
danwel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan --
van de personen over wie wordt gestemd. ------------------------------------------------------------

5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen,
heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming
tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte ---
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de ----
volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de ------
stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede -------
stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande -----------
stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande ------
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming --
het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan wordt door loting -
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen
worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, ---
beslist het lot wie van beiden is gekozen. ------------------------------------------------------------

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is -
het verwollPen. --------------------------------------------------------------------------------------------
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7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming ---
gewenst acht of een der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke --
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is ---
mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. ---------------------------

8. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, -----
heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de
algemene ledenvergadering. ----------------------------------------------------------------------------

9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, --
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan
de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ----------
ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven
wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van -------------
vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. --_.

Bijeenroeping algemene ledenvergadering ----------------------------------------------------------------
Artikel 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping -

geschiedt schriftelijk per post en/of per e-mail aan de adressen van de leden volgens het ---
ledenregister bedoeld in artikel 4. De oproeping geschiedt niet later dan de zevende dag ---
voor die van de vergadering. ---------------------------------------------------------------------------

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het --------
bepaalde in artikel 22. ---

Statutenwijziging ----------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 21. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een ------

besluit van een Algemene Ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling ---
dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.------.-----------------------------

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering een
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op
een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag -------
waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor --.,-----
bedoeld aan alle leden toegezonden. ------------------------------------------------------------------

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte -
stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3e) van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde (2/3e) van de leden aanwezig of ----------------------
vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4) weken daarna een tweede vergadering --------
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering --
aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden kan ----
worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte
stemmen.-------------------------------------------------------------------~-------------------------------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is ---------
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.----------

Ontbinding ------------------------------------------------------------------------------------------------------
J\rtikel 22. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
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NOTARISSEN

1. De algemene ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur besluiten tot ontbinding of
tot fusie met één of meer andere rechtspersonen. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van ----
artikel 21 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. ---------------------------------

2. Ingeval van ontbinding der vereniging geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij
het besluit tot ontbinding één of meer (rechts-) personen tot vereffenaar(s) zijn ---------------
aangewezen.-----------------------------------------------------------------------------------------------

3. Aan een eventueel batig saldo wordt door de algemene ledenvergadering bestemming -----
gegeven, die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de vereniging. -------

4. Gedurende de vereffening vinden de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk ---------
toe])assing.-------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Gedurende de vereffening dienen in de stukken en aankondigingen die van de vereniging -
uitgaan, aan haar naam te worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie" .--------------------

6. De vereffenaar(s) stelt (stellen) een rekening en verantwoording op van de vereffening, ----
waaruit de omvang en de samenstelling van het eventuele voorschot blijken.------------------

7. De vereffenaar(s) legt (leggen) de rekening en verantwoording en het eventuele plan van --
verdeling gedurende twee (2) maanden ter inzage in het verenigingenregister van de Kamer
van Koophandel waar de vereniging is ingeschreven en ten kantore van de vereniging of op
een ander adres in het Arrondissement waar de vereniging statutair is gevestigd. -------------

8. De vereffenaar(s) maakt (maken) de ter inzage legging bekend in een ter plaatse waar de --
vereniging statutair is gevestigd veel gelezen nieuwsblad. ----------------------------------------

9. Na afloop van de vereffening blijven boeken en bescheiden van de vereniging gedurende -
tien (10) jaren berusten onder de (rechts-)persoon, die daartoe door het bestuur bij het ------
besluit tot ontbinding wordt aangewezen. ------------------------------------------------------------

()mzetting-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 23. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
De Algemene Ledenvergadering is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 18 boek 2 ----
Burgerlijk Wetboek, bevoegd tot het omzetten van de vereniging in een andere rechtsvorm en -
het wij zigen van haar statuten. -------------------------------------------------------------------------------
Huishoudelijk Reglement ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 24. -----------------------------------------------------~------------------------------------------------
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ------------------
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen ----------

dwingend recht bevat, noch met de statuten of Huishoudelijk Reglement of de belangen ---
van de Nederlandse Golf Federatie of de statuten van de vereniging.----------------------------

3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 21
van overeenkomstige toepassing. ----------------------------------------------------------------------

SlotlDe12aling----------------------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 26. ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet ----
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ---------------------------------------
Slotverklaring -------------------------------------------------------------------~------------------------------
Tenslotte verklaarden de comparanten: --------------------------------------------------------------------
Als lid van de vereniging treden toe genoemde oprichters. Zij benoemen als eerste ---------------
bestuursleden: ---------------------------------------------------------------------------------;.----------------
1. de heer Gerardus Anthonius Kunst, de comparant sub 2 voornoemd, als voorzitter; ---------
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2. mevrouw Barbara Wasch, de comparante sub 1 voornoemd, als secretaris;--------------------
3. de heer Franciscus Maria Braas, wonende te 1648 KL De Goorn, gemeente Koggenland, --

Tulpenhof 19, geboren te Berkhout op zes september negentienhonderd achtenvijftig, thans
ongehuwd en niet geregistreerd als partner en niet geregistreerd geweest, als -----------------
penningmeester; ------------.-----------------------------------------------------------------------------

4. de heer Robert Barend Anthonius van den Dobbelsteen, wonende te 1722 DC Zuid----------
Scharwoude, Lijster 5, geboren te Zaandam op drieëntwintig september negentienhonderd
eenenveertig, gehuwd, als bestuurslid; ---------------------------------------------------------------.

5. de heer Johannes van der Steen-Brouwer, wonende te 1713 SR Obdam, gemeente ----------
Koggenland, Houtsnip 8, geboren te Wormer op twaalf september negentienhonderd -------
negenenveertig, ongehuwd, weduwnaar en niet geregistreerd als partner en niet -------------
geregistreerd geweest, als bestuurslid. ---------------------------------------------------------------

Slot aJcte---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Waarvan akte, in minuut opgemaakt is verleden te Obdam, gemeente Koggenland op de datum
in het hoofd van deze akte gemeld. -------------------------------------------------------------------------
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hen --
opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze ---
akte te hebben kennis genomen en met de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. De ---
identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen personen is door mij, notaris, aan de hand -
van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.------------------------------
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris. ---------------------------------------------------

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

--
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