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Kenmerk: 2012H1045781ES 
 
 
 
 

STATUTENWIJZIGING 
[ Keizer Otto-Trivolley ] 

 
 
 
 
 
 
Heden, negenentwintig mei tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Herman 
Onstein, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", waarnemer van mr. Jan Piet van 
Harseler, notaris te Amsterdam: 
de heer mr. Niels Arthur Mourits, wonende te 1403 EC Bussum, Koekoeklaan 45, 
geboren te Amsterdam op tien oktober negentienhonderd zevenenveertig, houder van 
een Nederlands paspoort met nummer: NNLL97D29, gehuwd. 
De comparant verklaarde dat de statutair te Naarden gevestigde vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid: Keizer Otto-Trivolley, volleybalvereniging voor 
Naarden, Bussum en Hilversum, kantoor houdende te 1412 NA Naarden, Schout 39, 
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en 
Flevoland onder nummer: 40517416, hierna te noemen: "Vereniging", is opgericht bij 
akte, verleden op negentien mei negentienhonderd achtentachtig voor mr. C.L. Zabel, 
destijds notaris gevestigd te Amsterdam. De statuten van de Vereniging zijn laatstelijk 
gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden op tien augustus tweeduizend een 
voor een waarnemer van mr. D. Stolp, destijds notaris gevestigd te Hilversum. 
De comparant verklaarde dat in de op tweeëntwintig maart tweeduizend twaalf 
gehouden algemene ledenvergadering van de Vereniging is besloten de statuten geheel 
te wijzigen. 
Voorts verklaarde de comparant dat de vergadering overeenkomstig het in de statuten 
bepaalde was opgeroepen, dat het besluit overeenkomstig het in de statuten bepaalde is 
genomen, waarvan blijkt uit een onderhands stuk dat aan deze akte zal worden gehecht. 
Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant de statuten algeheel te 
wijzigen als volgt: 
"NAAM EN ZETEL 
Artikel 1 
1. De naam van de vereniging is: Keizer Otto-Trivolley. 
2. Zij is gevestigd te Naarden. 
DUUR 
Artikel 2 
De vereniging is opgericht op negentien mei negentienhonderd achtentachtig en is 
aangegaan voor onbepaalde tijd. 
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DOEL EN MIDDELEN 
Artikel 3 
De vereniging stelt zich ten doel het beoefenen van de volleybalsport te bevorderen, 
zulks in de meest ruime zin van het woord. 
Artikel 4 
Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: 
1. Het promoten van de volleybalsport; 
2. Het aantrekken van leden die de volleybalsport in enigerlei vorm beoefenen; 
3. Het organiseren van wedstrijden en toernooien; 
4. Het aansluiten bij de Nederlandse Volleybal Bond; 
5. Het behartigen van de (volleybal) belangen van haar leden; 
6. en voorts alles wat daarmede in de meest uitgebreide zin des woords verband houdt 

of daartoe bevorderlijk kan zijn. 
VERENIGINGS- EN BOEKJAAR 
Artikel 5 
1. Het verenigingsjaar loopt van één juni tot en met éénendertig mei van het 

daaropvolgend jaar. 
2. Het boekjaar is gelijk aan het verenigingsjaar. 
LEDEN 
Artikel 6 
1. De vereniging kent leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste. 
2. Leden zijn zij, die zich aangesloten hebben bij de vereniging en voor één oktober 

van enig verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt. 
3. Jeugdleden zijn zij, die zich hebben aangesloten bij de vereniging en voor één 

oktober van enig verenigingsjaar de leeftijd van achttien jaar nog niet hebben 
bereikt. 

4. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of 
jegens de volleybalsport in het algemeen door de algemene ledenvergadering als 
zodanig zijn benoemd. Ereleden zijn vrijgesteld van contributie. 

5. Leden van verdienste zijn zij, die wegens hun grote verdiensten jegens de 
vereniging door de algemene ledenvergadering als zodanig zijn benoemd. 

LIDMAATSCHAP 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap van een lid en een jeugdlid ontstaat door een besluit van het 

bestuur naar aanleiding van de aanmelding als (jeugd-) lid van de betrokkene. 
Tegen het weigeren van het lidmaatschap staat beroep open bij de commissie van 
beroep. 

2. Nadere regels over het aanvragen en het tot stand komen van het lidmaatschap 
worden gegeven in het huishoudelijk reglement. 

3. Ereleden en leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur benoemd door 
de algemene ledenvergadering. 

DONATEURS EN SPONSORS 
Artikel 8 
1. De vereniging kent donateurs en sponsors. 
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2. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die de vereniging geldelijk steunen 
en als zodanig door het bestuur zijn aanvaard. Tegenover hun geldelijke bijdrage 
staat geen tegenprestatie van de vereniging. 

3. Sponsors zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die de vereniging geldelijk en of 
materieel steunen waar tegenover de vereniging zich verplicht tot een tegenprestatie 
in de vorm van reclame of naamsvermelding, en die door het bestuur zijn aanvaard. 

4. Nadere regels over het tot stand komen van het donateurschap of het sponsorschap 
worden gegeven in het huishoudelijk reglement. 

5. Tegen de weigering van het bestuur om het donateurschap of het sponsorschap te 
verlenen staat  beroep open bij de Commissie van Beroep. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 9 
1. Het lidmaatschap eindigt door: 
 a. opzegging door het lid, jeugdlid, erelid of lid van verdienste; 
 b. overlijden van het lid, jeugdlid, erelid of lid van verdienste; 
 c. opzegging door de vereniging van het lidmaatschap; 
 d. ontzetting door de vereniging van het lidmaatschap. 
2. Opzegging door een lid als bedoeld in het eerste lid, sub a, geschiedt schriftelijk bij 

de secretaris van het bestuur. De opzegging gaat uiterlijk in op de eerste dag van het 
eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij betrokkene wil dat deze eerder ingaat. 

 Wanneer sprake is van een opzegging door een erelid of een lid van verdienste, dan 
informeert het bestuur hierover de algemene ledenvergadering, bij de eerste 
gelegenheid. 

3. Bij overlijden van een lid informeert het bestuur de leden via haar 
communicatiemiddelen. 

4. Opzegging door de vereniging vindt plaats wanneer redelijkerwijs van de 
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De 
opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur. Tegen het besluit tot opzegging 
staat beroep open bij de commissie van beroep. Over het besluit tot opzegging 
informeert het bestuur de algemene ledenvergadering bij de eerste gelegenheid. 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid 
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging, of de 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het 
bestuur, dat de betrokkene zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven op de 
hoogte stelt van het besluit onder opgaaf van reden. Tot uiterlijk één maand na 
dagtekening van de kennisgeving kan betrokkene in beroep gaan bij de commissie 
van beroep. Gedurende deze termijn en hangende het beroep is het lid in elk geval 
geschorst. 

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ongeacht de 
reden of oorzaak, blijft niettemin de contributie voor het geheel verschuldigd. Het 
bestuur kan van de regeling afwijken in bijzondere gevallen die zijn opgenomen in 
het huishoudelijk reglement. 

GELDMIDDELEN 
Artikel 10 
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1. Geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
 a. Inschrijfgelden en contributies van leden en van jeugdleden; 
 b. Bijdragen van donateurs; 
 c. Sponsorgelden; 
 d. Verkrijgingen krachtens erfstellingen, legaten en schenkingen; 
 e. Subsidies en andere baten. 
2. De hoogte van de inschrijfgelden en contributies van leden en jeugdleden worden 

jaarlijks op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering 
vastgesteld. De vereniging kent verschillende hoogten van contributies. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 11 
1. Binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene 

ledenvergadering gehouden. In deze vergadering komen in elk geval de volgende 
onderwerpen aan de orde: 

 a. Notulen van de vorige algemene ledenvergadering; 
 b. Jaarverslag van het bestuur; 
 c. Jaarrekening; 
 d. Verslag van de bevindingen van de kascommissie; 
 e. Decharge van de penningmeester voor het gevoerde financieel beleid; 
 f. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid; 
 g. Aftreden en benoeming van bestuursleden; 
 h. Aftreden en benoeming van commissieleden; 
 i. Vaststelling van de beleidsvoornemens van het bestuur voor het nieuwe 

verenigingsjaar; 
 j. Vaststelling van de begroting en contributies. 
Artikel 12 
De algemene ledenvergadering wordt uiterlijk vier weken voor de dag van de 
vergadering schriftelijk door het bestuur bijeen geroepen. Uiterlijk twee weken voor de 
vergadering wordt de agenda bekendgemaakt. 
In spoedeisende gevallen kan van deze termijnen worden afgeweken. 
BUITENGEWONE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 13 
Naast de algemene ledenvergadering als hiervoor in artikel 11, lid 1 bedoeld, kent de 
vereniging de buitengewone algemene ledenvergadering. In afwijking van het gestelde 
in artikel 11 vindt de bijeenroeping van een buitengewone algemene ledenvergadering 
uiterlijk twee weken voorafgaand aan de datum van de vergadering plaats door het 
bestuur. 
De agenda wordt uiterlijk één week voorafgaande aan de vergadering bekendgemaakt 
door het bestuur. 
BIJZONDERE ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Artikel 14 
Op verzoek van tenminste één tiende (1/10de) gedeelte van de stemgerechtigde leden 
roept het bestuur een buitengewone algemene ledenvergadering bijeen. Wanneer het 
bestuur weigert aan een dergelijk verzoek tegemoet te komen, kunnen de leden zelf een 
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bijzondere algemene ledenvergadering bijeenroepen. Uit hun midden kiezen de leden 
dan een voorzitter die de vergadering leidt. De oproep vindt op dezelfde wijze plaats als 
aangegeven in artikel 13. 
Artikel 15 
De algemene ledenvergadering en de buitengewone algemene ledenvergadering worden 
voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Bij diens ontstentenis neemt een ander 
bestuurslid de leiding over. 
STEMRECHT 
Artikel 16 
1. Alle leden, jeugdleden, ereleden en leden van verdienste hebben toegang tot de 

algemene vergadering. 
2. Ieder lid, en elk jeugdlid dat op de dag van de vergadering de leeftijd van zestien 

(16) jaar heeft bereikt, heeft zelfstandig één (1) stem. Voor jeugdleden die op de 
dag van vergadering de leeftijd van zestien (16) jaar nog niet bereikt hebben, zijn 
de wettelijk vertegenwoordigers stemgerechtigd. 

3. Elk stemgerechtigd (jeugd-) lid kan door een ander tot stemmen gerechtigd (jeugd-) 
lid worden gemachtigd tot het uitbrengen van diens stem. 

4. Een lid of jeugdlid kan nooit meer dan vijf stemmen rechtsgeldig uitbrengen. 
Artikel 17 
1. De besluiten van de algemene ledenvergadering, van de buitengewone algemene 

ledenvergadering en van de bijzondere algemene ledenvergadering, worden 
genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij deze 
statuten anders is bepaald. Ongeldige en blanco uitgebrachte stemmen worden voor 
het bepalen van de stemming buiten beschouwing gelaten. 

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over personen wordt schriftelijk 
gestemd, tenzij door geen van de stemgerechtigde leden schriftelijke stemming 
wordt verlangd. 

3. Bij het staken van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 
4. Bij het stemmen over personen is die persoon gekozen die de meerderheid van de 

stemmen heeft gekregen. Heeft niemand een meerderheid verkregen, dan wordt een 
tweede stemming gehouden tussen die twee personen die in eerste instantie het 
grootste aantal stemmen hebben gekregen. Als bij herstemming de stemmen 
opnieuw staken, beslist het lot. 

COMMISSIES 
Artikel 18 
1. De vereniging kent commissies. 
2. Door de algemene ledenvergadering wordt in elk geval de kascommissie en de 

commissie van beroep ingesteld, op voordracht van het bestuur. 
3. Het bestuur kan bestuurscommissies benoemen. 
4. De Commissie van Beroep bestaat uit drie personen die geen bestuurslid mogen 

zijn. De leden treden elke twee jaar af en zijn terstond herkiesbaar. In elk geval één 
lid van de Commissie van Beroep is lid van de vereniging. 

5. De Kascommissie bestaat uit twee leden en wordt benoemd in de algemene 
ledenvergadering. De benoeming vindt plaats op voordracht van het bestuur, voor 
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een periode van twee jaar. De leden van de kascommissie zijn niet herkiesbaar. 
BESTUUR 
Artikel 19 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. 
2. De voorzitter, tezamen met de secretaris of de penningmeester, vertegenwoordigt 

de vereniging in en buiten rechte. 
3. Tot het navolgende is het bestuur slechts bevoegd na toestemming van de algemene 

ledenvergadering. 
 a. Het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
 b. Het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich 
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. 

Artikel 20 
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit tenminste drie personen, de voorzitter, de 

secretaris en de penningmeester. 
2. Het bestuur wordt gekozen uit de leden van de vereniging. 
3. De voorzitter wordt in functie gekozen; de overige bestuursfuncties worden in 

onderling overleg verdeeld. 
4. De bestuursleden worden bij volstrekte meerderheid van stemmen gekozen in een 

algemene ledenvergadering. 
Artikel 21 
1. De bestuursleden treden om de twee jaar af volgens een door het bestuur op te 

maken rooster, met dien verstande dat nimmer de secretaris en de penningmeester 
gelijktijdig aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar, doch niet 
vaker dan twee maal. 

2. Degene die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature, treedt af op 
het tijdstip waarop het lid, dat hij of zij vervangt, zou aftreden. 

3. Bij het tussentijds openvallen van een plaats in het bestuur, wordt daarin in de 
eerstvolgende algemene ledenvergadering voorzien. 

FINANCIËN 
Artikel 22 
1. De penningmeester richt de financiële administratie in, zorgt voor de inning van 

alle aan de vereniging toekomende gelden en doet na machtiging van het bestuur de 
nodige uitgaven. 

2. Van alle ontvangsten en uitgaven wordt nauwkeurig boekgehouden. 
3. In een bestuursvergadering, voorafgaande aan de algemene ledenvergadering 

waarin het bestuur rekening en verantwoording aflegt, doet de penningmeester 
verslag van het gevoerde beheer. 

SANCTIES 
Artikel 23 
1. Het bestuur is bevoegd de volgende sancties tegen een lid te treffen: 
 a. Waarschuwing; 
 b. Boete; 
 c. Opzegging van het lidmaatschap; 



 
- 7 - 

 d. Ontzetting uit het lidmaatschap. 
2. De hoogte van de boete als genoemd in lid 1, sub b. bedraagt maximaal vijftig euro 

(€ 50,00). 
3. Wanneer er sprake is van opzegging of ontzetting uit het lidmaatschap wordt het lid 

eerst geschorst voor een periode van ten hoogste twee maanden. Gedurende de 
periode van schorsing vervallen alle rechten die voortvloeien uit het lidmaatschap. 

Artikel 24 
1. Het lid, als bedoeld in artikel 23, kan binnen twee weken na dagtekening van de 

aankondiging van de sanctie beroep tegen de beslissing van het bestuur instellen bij 
de Commissie van Beroep. 

2. Hangende het beroep blijft de sanctie van kracht. 
3. De Commissie van Beroep doet uiterlijk vier weken na ontvangst van het beroep 

uitspraak. Tegen deze uitspraak staat geen verder beroep open. 
STATUTENWIJZIGING 
Artikel 25 
1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten in een algemene 

ledenvergadering waarvan tenminste twee/derde (2/3de) van de tot stemmen 
gerechtigde leden zich daarvoor heeft uitgesproken. 

2. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. 

ONTBINDING EN LIQUIDATIE 
Artikel 26 
Tot ontbinding van de vereniging kan niet worden overgegaan dan nadat op een daartoe 
belegde algemene ledenvergadering, tenminste twee/derde (2/3de) van de tot stemmen 
gerechtigde leden zich daarvoor heeft uitgesproken. 
HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Artikel 27 
1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement waarin nadere regels worden 

gegeven met betrekking tot de uitwerking van de statuten en de organisatie van de 
vereniging. 

2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die strijdig zijn 
met de wet of de statuten. 

3. Vaststelling en wijziging van het huishoudelijk reglement vindt plaats in een 
algemene ledenvergadering met volstrekte meerderheid van stemmen. 

OVERIGE 
Artikel 28 
In gevallen waarin de statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist 
het bestuur." 
SLOT AKTE 
De comparant is mij, notaris, bekend. 
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. 
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant 
heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige 
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 
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De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing 
ondertekend. 


