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dossiernummer 60195/EV/cs
OPRICHTING VERENIGING

Op twaalf juni tweeduizend twintig verschenen voor mij, _____________________________
mr. Emiel Emanuël Helena Hendrikus Oda Verstegen, notaris te Brunssum: ____
1. de heer Dave Johannes Marinus Hubertus Heijboer, geboren te Heerlen op
zes april negentienhonderdzevenenzeventig, wonende 6166 GR Geleen, _____
gemeente Sittard-Geleen, Geleenbeeklaan 144, houder van een Nederlands _
paspoort met nummer NS1KP85B7, uitgegeven te Landgraaf op twaalf januari
tweeduizend vijftien, ongehuwd en geen wettelijk geregistreerd partner; ________
2. de heer Alex de Vries, geboren te Heerlen op dertien oktober _________________
negentienhonderddrieëntachtig, wonende 6466 HK Kerkrade, Akerstraat 52A,
houder van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IK8FFD829, ________
uitgegeven te Heerlen op negentien september tweeduizend veertien, _________
ongehuwd en geen wettelijk geregistreerd partner. _______________________________
De verschenen personen verklaarden bij deze een vereniging op te richten en _____
daarvoor vast te stellen de navolgende _______________________________________________
STATUTEN _____________________________________________________________________________
Artikel 1 – Naam, zetel en duur _________________________________________________________
Artikel 2 – Oprichting ____________________________________________________________________
Artikel 3 – Doel __________________________________________________________________________
Artikel 4 – Boekjaar _____________________________________________________________________
Artikel 5 – Organisatie __________________________________________________________________
Artikel 6 – Leden ________________________________________________________________________
Artikel 7 – Ledenraad ___________________________________________________________________
Artikel 8 – Bondsbestuur ________________________________________________________________
Artikel 9 – Bestuursvergaderingen _____________________________________________________
Artikel 10 – Einde lidmaatschap ________________________________________________________
Artikel 11 - Districten ____________________________________________________________________
Artikel 12 - Geldmiddelen en contributie ______________________________________________
Artikel 13 - Statutenwijziging __________________________________________________________
Artikel 14 - Ontbinding en vereffening ________________________________________________
Artikel 15 - Reglementen ______________________________________________________________
Artikel 1 – Naam zetel en duur _______________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: Dutch Blackball Association. De vereniging
wordt verder in deze statuten en reglementen aangeduid met: DBA. ____________
2. De DBA is een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid. ______________________
3. De DBA is gevestigd te Geleen, gemeente Sittard-Geleen. ________________________
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4. De DBA is aangegaan voor onbepaalde tijd. ________________________________________
Artikel 2 – Oprichting__________________________________________________________________
De DBA is opgericht op heden. _________________________________________________________
Artikel 3 – Doel ________________________________________________________________________
1. De DBA stelt zich ten doel: ________________________________________________________
a. Het bevorderen en het doen bevorderen van Blackball. _____________________
b. Alles te doen hetgeen tot het in onder a genoemde doel bevorderlijk kan _
zijn, zulks in de ruimste zin van het woord. ___________________________________
2. De DBA tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____________________________
a. Het vormen van een band tussen zo mogelijk alle beoefenaren van _______
Blackball. ______________________________________________________________________
b. Het behartigen van de belangen van haar leden. ____________________________
c. Het organiseren van en deelnemen aan wedstrijden, al dan niet in ________
competitie- of toernooiverband. _______________________________________________
d. Het aannemen van het lidmaatschap van de European Blackball __________
Association (EBA). ____________________________________________________________
e. Het naleven en het door haar leden doen naleven van de beginselen van
sportiviteit en fair play. ________________________________________________________
f. Het geven van voorlichting over Blackball en het bevorderen van Blackball
als vrijetijdsbesteding. _________________________________________________________
g. Het bevorderen van Blackball als een maatschappelijk doel. _______________
h. Alle andere wettige middelen welke het doel kunnen bevorderen. __________
Artikel 4 – Boekjaar ____________________________________________________________________
Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, loopt van een augustus tot en met ___________
eenendertig juli. _________________________________________________________________________
Artikel 5 – Organisatie ________________________________________________________________
1. Organen van de DBA zijn het bondsbestuur, de ledenraad, districtsraden en de
geschillenraad. Voorts kent de DBA commissies, werkgroepen en personen die
op grond van de statuten en/of een reglement zijn belast met een nader _______
omschreven taak en aan wie daarbij al dan niet beslissingsbevoegdheid is ____
toegekend.__________________________________________________________________________
2. De ledenraad, nader behandeld in artikel 7, vertegenwoordigt alle leden van de
DBA. ________________________________________________________________________________
3. De DBA wordt geleid door het bondsbestuur, nader behandeld in artikel 8, dat
verantwoording aflegt aan de ledenraad. _________________________________________
4. Het bondsbestuur kan zich laten bijstaan door (landelijke) commissies en/of __
(landelijke) werkgroepen die het bondsbestuur adviseren en/of opdrachten ____
uitvoeren. ___________________________________________________________________________
5. De DBA kent niet-rechtspersoonlijkheid bezittende districten, nader behandeld
in artikel 10. ________________________________________________________________________
6. Een district wordt geleid door een districtsraad, nader behandeld in artikel 10. _
Artikel 6 – Leden _______________________________________________________________________

3

De DBA kent: _______________________________________________________________________
a. Gewone leden. ________________________________________________________________
b. Buitengewone leden. __________________________________________________________
c. Ereleden. ______________________________________________________________________
2. Gewone leden van de DBA zijn uitsluitend natuurlijke personen die zich als lid
bij de bond hebben aangemeld. Het bondsbestuur beslist over de toelating van
een gewoon lid; bij niet-toelating kan de geschillenraad alsnog tot toelating ___
besluiten. ___________________________________________________________________________
3. De gewone leden betalen contributie. De hoogte van deze contributie wordt __
jaarlijks vastgesteld door het bondsbestuur. ______________________________________
4. Buitengewone leden van de DBA zijn rechtspersonen die zich als zodanig bij _
de bond hebben aangemeld. Het bondsbestuur beslist over de toelating van __
een buitengewoon lid; bij niet-toelating kan de geschillenraad alsnog tot _______
toelating besluiten. _________________________________________________________________
5. De buitengewone leden betalen contributie. De hoogte van deze contributie __
wordt jaarlijks vastgesteld door het bondsbestuur. _______________________________
6. De buitengewone leden kunnen geen aanspraak maken op de rechten die ____
gewone leden krachtens deze statuten hebben. __________________________________
7. Ereleden zijn zij die wegens hun uitzonderlijke verdiensten voor de DBA of het
door de DBA nagestreefde doel, door het bondsbestuur als zodanig zijn _______
benoemd. ___________________________________________________________________________
8. Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van contributie. _________________________
9. Ereleden hebben dezelfde rechten als gewone leden. ___________________________
10. Leden zijn gehouden: ______________________________________________________________
a. De statuten en reglementen van de DBA, alsmede de besluiten van het __
bondsbestuur, van de bondsvergadering of van een ander orgaan van de
DBA na te leven. ______________________________________________________________
b. De belangen van de DBA niet te schaden. ___________________________________
Artikel 7 – Ledenraad__________________________________________________________________
1, De ledenraad bestaat uit tenminste zeventien (17) en maximaal vijfenveertig __
(45), door de districtsraden, of bij gebreke aan een districtsraad door het ______
bondsbestuur, benoemde leden die allen meerderjarig moeten zijn. Het aantal
leden van de ledenraad wordt als volgt bepaald: _________________________________
a. Indien de DBA op een januari minder dan eenhonderdzeventig (170) leden
heeft bestaat de ledenraad het daarop volgende verenigingsjaar uit _______
zeventien (17) leden. __________________________________________________________
b. Indien de DBA op een januari meer dan eenhonderdzeventig (170) maar _
minder dan vierhonderdvijftig (450) leden heeft bestaat de ledenraad het _
daarop volgende verenigingsjaar uit tien procent (10%) van het aantal ____
leden van de DBA, indien nodig naar beneden afgerond op het ____________
dichtstbijzijnde oneven aantal. ________________________________________________
c. Indien de DBA op een januari vierhonderd eenenvijftig (451) of meer leden
1.
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heeft bestaat de ledenraad het daarop volgende verenigingsjaar uit _______
vijfenveertig (45) leden. _______________________________________________________
2. Elk district heeft recht op benoeming van zoveel leden van de ledenraad als __
per één januari van het daaraan voorafgaande kalenderjaar onder het _________
desbetreffende district gewone leden en ereleden ressorteren, nadat een _____
kiesdeler is vastgesteld door het totale aantal gewone leden en ereleden van _
de DBA te delen door het aantal leden van de ledenraad zoals volgt uit lid 1 __
van dit artikel. Even zovele malen als een district de kiesdeler volledig haalt, __
heeft het desbetreffende district recht op benoeming van één lid van de _______
ledenraad. Indien na toepassing van de kiesdeler nog niet het benodigde _____
aantal leden van de ledenraad zijn benoemd verkrijgt een district het recht een
extra lid van de ledenraad te benoemen op basis van het grootste overschot __
ten opzichte van de kiesdeler, zulks tot het benodigde aantal leden is bereikt. _
Indien meer dan één district een even groot overschot heeft zal het langst ____
bestaande district het recht op een extra lid van de ledenraad verwerven. Het _
aldus door een district te benoemen aantal leden van de ledenraad geldt voor
de periode tot de datum van de benoemingen in het daarop volgende _________
kalenderjaar, waardoor de verhouding van het aantal leden van de ledenraad _
tussentijds niet kan worden gewijzigd. ____________________________________________
3. Een meerderheid van de ledenraad dient te bestaan uit leden welke competitie
spelen in de twee hoogste klassen van de DBA. Dit wordt nader geregeld in het
districtsreglement. _________________________________________________________________
4. Een lid van de ledenraad vertegenwoordigt alle leden van het district dat hem
heeft benoemd als lid van de ledenraad oftewel het district waar hij/zij _________
ressorteert. _________________________________________________________________________
5. Het lidmaatschap van de ledenraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap _
van het bondsbestuur, districtsraad of geschillenraad. ___________________________
6. Een lid van de ledenraad wordt benoemd voor de periode van één _____________
verenigingsjaar volgend op de datum van verkiezing in de districtsraad. ________
7. Een districtsraad is bevoegd een lid van de ledenraad te schorsen. Dit wordt __
nader geregeld in het districtsreglement. __________________________________________
8. In een tussentijds ontstane vacature in de ledenraad wordt zo mogelijk tijdens
de eerstvolgende districtsvergadering van de districtsraad van het _____________
desbetreffende district voorzien. ___________________________________________________
9. Elk lid van de ledenraad heeft één stem. Een geschorst lid van de ledenraad _
heeft geen stemrecht. ______________________________________________________________
10. Een lid van de ledenraad kan in geval van verhindering een ander lid van de __
ledenraad schriftelijk machtigen namens hem aan een stemming tijdens de ___
vergadering van de ledenraad waarvoor hij is verhinderd, deel te nemen, met _
dien verstande dat een lid van de ledenraad slechts namens één ander lid van
de ledenraad aan een stemming kan deelnemen. ________________________________
11. Een lid van de ledenraad stemt zonder last of ruggenspraak, met dien _________
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12.

13.

14.
15.
16.

17.

verstande dat de leden van de ledenraad, voor zover het onderwerpen betreft
die zijn behandeld op een districtsvergadering, in beginsel zijn gehouden _____
overeenkomstig het gezichtspunt van de leden die zij vertegenwoordigen _____
respectievelijk die van de raad welke hen afvaardigt te handelen. Indien in de _
vergadering van de ledenraad andere gezichtspunten of amendementen ter __
sprake komen, moeten zij deze bij hun meningsvorming betrekken. Bij een ___
afwijkende beslissing van de ledenraad zal het lid van de ledenraad een ______
toelichting geven in de eerstvolgende vergadering van de districtsraad, zonder
aan de vergadering van de districtsraad verantwoording te hoeven afleggen __
over zijn eigen stemgedrag in de ledenraad. ______________________________________
Adviezen welke de ledenraad uitbrengt aan het bondsbestuur worden door het
bondsbestuur als zwaarwegende adviezen gehanteerd. Wanneer deze ________
adviezen niet passen in de visie en/of beleidsplan van het bondsbestuur, of het
voortbestaan van de DBA in gevaar zouden kunnen brengen mogen deze ____
adviezen verworpen worden door het bondsbestuur. _____________________________
Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt door het overlijden, door ontslag, _
door bedanken, door het verstrijken van de duur van de (her)benoeming of ___
wanneer het lidmaatschap van de DBA eindigt. Voorts eindigt het lidmaatschap
van de ledenraad indien het lid van de ledenraad wordt benoemd in een functie
die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de ledenraad of wanneer hij ___
niet meer in zijn district ressorteert. _______________________________________________
De kandidaatstelling en benoeming van de leden van de ledenraad wordt _____
nader geregeld in het districtsreglement. Het districtsreglement wordt opgesteld
door het bondsbestuur. ____________________________________________________________
Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, stemmingen over personen ____
schriftelijk. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een _________________
stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. _________________________________
De ledenraad komt ten minste éénmaal per jaar bijeen in een gewone _________
bondsvergadering uiterlijk in de maand december. Deze vergaderingen worden
voorgezeten door het bondsbestuur. In de eerste gewone bondsvergadering ná
een augustus zal het bondsbestuur zijn jaarverslag uitbrengen van het ________
afgelopen boekjaar en doet, onder overlegging van de nodige bescheiden ____
rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd _______
bestuur. _____________________________________________________________________________
De ledenraad komt voorts bijeen in een buitengewone bondsvergadering; _____
a. Wanneer het bondsbestuur dit besluit; _______________________________________
b. Wanneer ten minste de helft van de leden van de ledenraad die bevoegd
zijn tot het uitbrengen van stemmen in de vergadering van de ledenraad dit
wensen en dit aan het bondsbestuur schriftelijk kenbaar maken, onder ___
opgave van de punten welke zij behandelt wensen te zien, voorzien van __
een toelichting. ________________________________________________________________
c. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in Artikel 7.17.b is het _________
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bondsbestuur verplicht tot bijeenroeping van een bondsvergadering binnen
dertig dagen. De datum en locatie van deze buitengewone ________________
bondsvergadering dient binnen vijftien (15) dagen na ontvangst van het __
verzoek bekend te worden gemaakt. Indien het bondsbestuur hier geen __
gehoor aan geeft zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen __
overgaan. ______________________________________________________________________
Artikel 8 – Bondsbestuur _____________________________________________________________
1. De DBA wordt geleid door een bondsbestuur bestaande uit ten minste drie (3)
leden welke worden gekozen uit de ledenraad, dit kunnen zowel gewone leden
als buitengewone leden als ereleden zijn. ________________________________________
2. De bondsvergadering bepaalt met inachtneming van het minimum bepaald in _
lid 1 het aantal bestuursleden. _____________________________________________________
3. Het bondsbestuur bestaat ten minste uit een voorzitter, een vicevoorzitter en _
een penningmeester. De voorzitter wordt als zodanig gekozen, de verdeling __
van de overige functies en taken regelt het bondsbestuur in onderling overleg.
4. Indien het bondsbestuur door tussentijds defungeren van één of meer _________
bondsbestuursleden minder dan het vastgestelde aantal zal tellen, blijft het ___
niettemin wettig geconstitueerd tot aan de eerstvolgende bondsvergadering, __
waarin in de vacature(s) kan worden voorzien. ___________________________________
5. Indien de voorzitter tussentijds defungeert, neemt de uit het bestuur ___________
aangewezen vicevoorzitter de functie waar totdat de bondsvergadering in de _
vacature heeft voorzien. ___________________________________________________________
6. Periodiek aftreden, profiel, zittingsduur en leeftijdsgrens van de ________________
bondsbestuursleden worden afzonderlijk geregeld bij een door het bestuur op
te stellen bestuursreglement. ______________________________________________________
7. Ieder bondsbestuurslid kan te allen tijde door de bondsvergadering worden ___
ontslagen of geschorst ook wanneer de benoeming voor een bepaalde termijn
heeft plaatsgevonden. Een schorsing welke niet binnen drie (3) maanden wordt
gevolgd door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van de termijn. __
Besluiten van de bondsvergadering ten deze behoeven ten minste twee derden
van de uitgebrachte stemmen, in een bondsvergadering waarin ten minste ____
twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier ______
weken op een andere datum daarna een tweede bondsvergadering ___________
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
bondsvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of _
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een ____
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. _______
8. Het bondsbestuur stelt een rooster van aftreden vast met inachtneming van het
bestuursreglement._________________________________________________________________
9. Het lidmaatschap van het bondsbestuur eindigt voorts door schriftelijk _________
bedanken met een opzegtermijn van één maand. ________________________________
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10. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bondsbestuur belast met
het besturen van de DBA. _________________________________________________________
11. Het bondsbestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde _______
onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies daartoe door het
bestuur benoemd. __________________________________________________________________
12. De DBA wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door: ______________________
a. Ten minste twee leden van het bestuur, bij voorkeur de voorzitter of de ___
vicevoorzitter en daarnaast één ander bondsbestuurslid. ___________________
b. De penningmeester voor de ontvangsten en betalingen ten gunste en ten
laste van de kas van de DBA._________________________________________________
13. Het bondsbestuur brengt op een bondsvergadering binnen zes (6) maanden na
afloop van het boekjaar zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de _
nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in het afgelopen ______
boekjaar gevoerd bestuur. _________________________________________________________
14. Goedkeuring door de bondsvergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bondsbestuur tot décharge. ___________________________
Artikel 9 - Bestuursvergaderingen ___________________________________________________
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee andere leden van het
bestuur dit wensen. ________________________________________________________________
2. De voorzitter bepaalt de wijze van vergaderen. Het bestuur kan ook anders dan
in een bijeenkomst vergaderingen houden, mits alle betrokken leden van het _
bestuur daaraan deelnemen of in geval van afwezigheid verklaard hebben met
die wijze van vergaderen in te stemmen. _________________________________________
3. Het bestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen indien ten minste drie _
leden van het bestuur aan de vergadering deelnemen, wel moet het aantal ___
stemmen vóór dan wel tegen een voorstel altijd zo groot zijn dat dit aantal ____
stemmen ook een meerderheid zou vormen indien alle bestuursleden _________
aanwezig waren. ___________________________________________________________________
4. Indien de stemmen in een bestuursvergadering staken, wordt het voorstel in __
een volgende bestuursvergadering opnieuw in stemming gebracht. Staken de
stemmen dan wederom, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ______
Artikel 10 - Einde lidmaatschap _____________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: __________________________________________________________
a. door het overlijden van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; _
b. door opzegging door het lid; __________________________________________________
c. door opzegging door het bondsbestuur; ______________________________________
d. door ontzetting uit het lidmaatschap; _________________________________________
2. Opzegging: _________________________________________________________________________
a. Opzegging door de DBA geschiedt door het bondsbestuur. _________________
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bondsbestuur.__________
3. De DBA kan het lidmaatschap opzeggen:_________________________________________
a. in de gevallen in de statuten genoemd; ______________________________________
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wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de ____
statuten aan het lidmaatschap stellen; _______________________________________
c. wanneer redelijkerwijs van de DBA niet kan worden gevergd het __________
lidmaatschap te laten voortduren. ____________________________________________
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit __
artikel bepaalde. _______________________________________________________________
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang beëindigen:
1. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te _
laten voortduren; __________________________________________________________
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt
of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of _________
medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van _______
toepassing is. Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe _
wanneer rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de _______
statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten
en verplichtingen hieronder begrepen; __________________________________
3. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot ________
omzetting van de DBA in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot ______
splitsing. ___________________________________________________________________
Artikel 11 – Districten _________________________________________________________________
1. De leden van de DBA zijn opgedeeld in districten, de grenzen van deze _______
districten worden bepaald door het bondsbestuur, dit is nader vastgelegd in ___
districtsreglement. __________________________________________________________________
2. Een lid behoort tot het district waarbinnen zijn woonplaats is gelegen. __________
3. Ieder district wordt geleid door een districtsraad bestaande uit de door het ____
desbetreffende district benoemde leden. __________________________________________
4. De districtsraad komt minimaal éénmaal per jaar bij mekaar voor een __________
districtsvergadering. Op deze vergadering zal in ieder geval het benoemen van
de leden van de ledenraad welke het betreffende district gaan _________________
vertegenwoordigen op de agenda. Het aantal leden dat het betreffende district
gaat vertegenwoordigen is bepaald in deze statuten, artikel 7 lid 2 en 3. ________
5. De districtsraad is gebonden aan het districtsreglement welke door het ________
bondsbestuur wordt opgesteld. ____________________________________________________
Artikel 12 - Geldmiddelen en contributie __________________________________________
1. De geldmiddelen van de DBA bestaan uit: ________________________________________
a. contributies van de leden; _____________________________________________________
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden; ________________________________
c. subsidies, giften en andere inkomsten. _______________________________________
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door __
het bondsbestuur jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in _______
categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. _________
3. Degene, aan wie het predikaat erelid is verleend, is vrijgesteld van het betalen
b.
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van contributie. _____________________________________________________________________
Artikel 13 - Statutenwijziging _______________________________________________________
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de _________
bondsvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar __
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. ________________________________
2. De voorgestelde wijziging wordt ten minste 21 dagen vóór vergadering bekend
gemaakt aan alle leden door middel van schriftelijke kennisgeving en/of via een
langs elektronische weg toegezonden bericht. ____________________________________
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in
de bondsvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het ____
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. ______
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden van de _______
uitgebrachte stemmen, in een bondsvergadering waarin ten minste twee ______
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee ______
derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier ______
weken op een andere datum daarna een tweede bondsvergadering ___________
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige
bondsvergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of _
vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een ____
meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. _______
5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan op de website
van de DBA. Ieder bestuurslid afzonderlijk is dan tot doen verlijden van ___
deze akte bevoegd. ___________________________________________________________
b. De bondsbestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de _____
wijziging en de gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door
de Kamer van Koophandel neer te leggen. __________________________________
Artikel 14 - Ontbinding en vereffening _____________________________________________
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de DBA is het bepaalde in artikel 13 lid
1 en lid 2 van overeenkomstige toepassing. _________________________________
b. De DBA wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de _____
bondsvergadering, genomen met ten minste twee derden van het aantal _
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste drie vierden _
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). ___________________
c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter bondsvergadering
aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een volgende, ten ___
minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te houden algemene
ledenvergadering. Het besluit moet worden genomen met een ____________
meerderheid van twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen. _______
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde bondsvergaderingen moet ______
worden medegedeeld, dat ter bondsvergadering zal worden voorgesteld de ___
DBA te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet __
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ten minste veertien dagen bedragen. _____________________________________________
3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de DBA op als _
vereffenaars. ___________________________________________________________________
b. De bondsvergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan __
zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming ___
van één of meer vereffenaars. ________________________________________________
4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig ___
saldo bepaald, terwijl de bondsvergadering tevens één of meer bewaarders __
aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een instelling __
die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt. _________________________________
5. Na de ontbinding blijft de DBA voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van
de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en _____
aankondigingen, die van de DBA uitgaan, moet aan haar naam worden _______
toegevoegd de woorden "in liquidatie". ____________________________________________
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden DBA moeten door de ____________
bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de ______
vereffening. _________________________________________________________________________
Artikel 15 - Reglementen ____________________________________________________________
1. Het bondsbestuur kan een Districtsreglement, Bestuursreglement, _____________
Geschillenreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen. ____________
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend
recht bevat, noch met de statuten. ________________________________________________
Slotbepaling ____________________________________________________________________________
Voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur: ____________________
1. de comparant de Vries sub 2, voorzitter ___________________________________________
2. mevrouw Mandy Tamarah de Groot, geboren te Jabeek op vier oktober ______
negentienhonderdzesenzeventig, houdster van een Nederlands paspoort met
nummer NP4K19468, uitgegeven te Brunssum op achttien maart tweeduizend
veertien, ongehuwd en geen wettelijk geregistreerd partner: secretaris; ________
3. de comparant Heijboer sub 1: penningmeester ___________________________________
4. de heer Remco Cornelis Gerardus Leonardus Vijghen, geboren te Heerlen
op zeven augustus negentienhonderdnegenenzeventig, wonende 6301 XD ___
Valkenburg, gemeente Valkenburg aan de Geul, Seringenstraat 1, houder van
een Nederlands paspoort met nummer NMCL11D56, uitgegeven te Nuth op __
drie september tweeduizend veertien, ongehuwd en geen wettelijk _____________
geregistreerd partner: bestuurslid; _________________________________________________
5. de heer Sammy Theunissen, geboren te Brunssum op vierentwintig augustus
negentienhonderdzesentachtig, wonende 6441 CE Brunssum, Dorpstraat 251,
houder van een Nederlands paspoort met nummer NT1800BK2, uitgegeven te
Brunssum op drie december tweeduizend vijftien, ongehuwd en geen wettelijk
geregistreerd partner: bestuurslid. _________________________________________________
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Het eerste adres van de vereniging is: Geleenbeeklaan 144, 6166 GR Geleen. _____
Slot ____________________________________________________________________________________________________
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Brunssum op de datum in het hoofd van
deze akte vermeld. ______________________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze __
akte betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de _____
hiervoor vermelde documenten. ________________________________________________________
De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen _______
personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te ______
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben _______________
kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. ____________________________________
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen ________
personen en mij, notaris, ondertekend. ________________________________________________

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

