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STATUTENWIJZIGING 

zaaknummer: 37986/AR 

 

Vandaag, *, verschenen voor mij, mr. Robert Jan Huzink, notaris te Amersfoort: 

* 

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders van de vereniging 

Amersfoortse Boys SOVA Combinatie Nieuwland, statutair gevestigd te Amersfoort, 

feitelijk adres: Laan van Duurzaamheid 10, 3824 DZ Amersfoort, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31025034 en als zodanig 

gezamenlijk bevoegd de vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen, deze 

vereniging hierna te noemen: "de vereniging". 

De verschenen personen verklaarden: 

- op vijfentwintig oktober tweeduizend eenentwintig is in de algemene 

ledenvergadering van de vereniging het voorstel tot partiële wijziging van de 

statuten in stemming gebracht, waarbij * van de * aanwezige leden (en of 

wettelijke vertegenwoordigers) vóór het voorstel hebben gestemd. Tijdens deze 

algemene ledenvergadering was niet het statutair vereiste aantal van twee 

derden van alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zodat er geen rechtsgeldig 

besluit tot statutenwijziging kon worden genomen; 

- conform artikel 18 lid 4 van de statuten van de vereniging binnen vier (4) weken 

na de eerste algemene ledenvergadering er een tweede vergadering bijeen is 

geroepen op * om het voorstel tot statutenwijziging opnieuw in stemming te 

brengen; 

- in die vergadering is het voorstel tot statutenwijziging opnieuw in stemming 

gebracht en met een meerderheid van meer dan twee derden van de aanwezige 

stemmen aangenomen; 

- van gemelde besluiten blijkt uit vijfentwintig oktober tweeduizend eenentwintig 

en *, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht; 

- de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond heeft haar goedkeuring verleend voor de 

statutenwijziging, blijkens aangehecht emailbericht van * 

Ter uitvoering van voormelde besluiten verklaarden de verschenen personen de 

volgende wijzigingen in de statuten door te voeren:  

Wijziging A. 

Artikel 9 komt te luiden als volgt: 

Artikel 9 

Bestuur 
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1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door de 

algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd. Het aantal 

bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

 b. Het bestuur kan binnen haar geledingen een voorzitter, secretaris en/of 

penningmeester aanwijzen. De functie secretaris en penningmeester kan ook 

door één persoon worden vervuld. Voor een bestuursvergadering zal het 

bestuur een voorzitter aanwijzen die de vergadering leidt. 

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste drie 

leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende 

voordracht. 

3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie jaar en treedt af 

volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn 

terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, neemt op 

het rooster de plaats van zijn voorganger in. 

4. In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt het 

bestuur in onderling overleg de taken van de bestuursleden vast en doet hiervan – 

in het clubblad, door middel van een schriftelijke kennisgeving en/of door middel 

van een bericht op de website van de vereniging – mededeling aan de leden. 

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 

vervulling van de hem opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de 

belangen van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of 

organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van 

twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter 

zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet 

nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te 

wenden. 

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij 

daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid 

vereist van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing 

die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt 

door het verloop van die termijn. 

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. door het eindigen van het lidmaatschap; 

 b. door bedanken. 

8. Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit: 

 a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging 

en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding 

uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden 

en/of trainingen; 
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 b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering 

verstrekt aan de vereniging en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit 

die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun 

deelname aan wedstrijden en/of trainingen. 

 c. Onder het verstrekken van financiering als bedoeld onder a en b van dit lid 

wordt niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van 

5% of minder van de netto-omzet van de vereniging en (indien van 

toepassing) de aan de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke 

vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun deelname aan 

wedstrijden en/of trainingen. 

Wijziging B. 

Artikel 10 komt te luiden als volgt: 

Artikel 10. Bestuursbevoegdheid 

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het 

besturen van de vereniging. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3)  is gedaald in verband met belet 

of ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot 

uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden. Het is echter verplicht zo spoedig 

mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open 

plaats(en) aan de orde komt.  

 In geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, berust het bestuur 

tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende 

deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een 

bestuurder gelijkgesteld.  

 Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat 

 a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen 

onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of 

 b. de bestuurder is geschorst.  

3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de 

taken en bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen. 

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van 

zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 

5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, 

bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding of bezwaring 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 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij 
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daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het 

belang bedoeld in artikel 9 lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan 

worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de overige bepalingen 

van de statuten ongewijzigd blijven. 

SLOT 

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. 

Deze akte is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

De inhoud van deze akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. 

De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben 

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan 

geen prijs te stellen. 

Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen personen en mij, 

notaris, ondertekend. 
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