
 
 
 
 
 Notaris mr. M.A.M. Kessels, Asten 

 
1 
 

STATUTENWIJZIGING 
 
dossier 011289.01/JA 

Heden zeventien mei tweeduizend negentien   
verscheen voor mij, MR. MATHIAS ANNA MARIA KESSELS, Notaris   
te ASTEN:   
1. de heer Gerardus Antonius Joseph ADAMS, wonende te 5553   

CG Valkenswaard, Beukenlaan 1, geboren te Meppel op   
drieëntwintig maart negentienhonderd éénenzestig (paspoort   
NM9745PH8) en gehuwd;   

2. de heer Johannes Maria Josephus VINKENVLEUGEL,   
wonende te 5711 AC Someren, Floreffestraat 95 A, geboren te   
Drunen op negentien januari negentienhonderd éénenvijftig   
(paspoort NV5979B09) en gehuwd;   

ten deze handelend als respectievelijk voorzitter en penningmeester   
van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid genaamd:   
GOLFVERENIGING DE SWINKELSCHE, statutair en feitelijk gevestigd 
te 5711 AC Someren, Floreffestraat 95a, ingeschreven in het   
handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder   
nummer 56416903, en deze vereniging ten deze rechtsgeldig   
vertegenwoordigend,   
hierna ook genoemd de vereniging.   
De comparanten gaven te kennen:   
- dat de vereniging werd opgericht blijkens akte op vijf november   
tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris Kessels;   
- dat de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd op   
zeventien april tweeduizend veertien, verleden voor genoemde notaris   
Kessels;   
- dat in de op éénentwintig februari tweeduizend negentien te Someren   
gehouden algemene ledenvergadering met de daartoe op grond van   
artikel 18. van de statuten vereiste meerderheid werd besloten de   
statuten van de vereniging te wijzigen als hierna volgt;   
- dat van een en ander blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze   
vergadering, hetwelk aan deze akte is vastgehecht.   
Ter uitvoering van gemeld besluit verklaarden de comparanten,   
handelend als gemeld, de statuten te wijzigen als volgt:   
STATUTEN.   
Naam en zetel   
Artikel 1   
De vereniging draagt de naam:   
GOLFVERENIGING DE SWINKELSCHE.   
Zij is gevestigd te Someren.   
Doel   
Artikel 2   
De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de golfsport in al zijn   
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verschijningsvormen.   
Middelen, verenigingsjaar   
Artikel 3   
1. De vereniging tracht haar doel te bereiken door:   
 a. het lidmaatschap te verwerven en te behouden van de   

Nederlandse Golf Federatie (NGF), gevestigd te Utrecht;   
 b. het verbreiden en handhaven van de regels en de etiquette   

van het golfspel;   
 c. het (laten) organiseren van wedstrijden;   
 d. het vormen van een band tussen de leden van de   

vereniging.   
2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt gelijk aan het kalenderjaar.   
Leden     
Artikel 4     
Leden van de vereniging kunnen slechts natuurlijke personen zijn die,   
de golfsport wensen te beoefenen in het verband van de vereniging.   
Artikel 5.   
1.  De aanvraag tot toelating als lid dient te geschieden door middel   

van een ingevuld inschrijfformulier.   
2.  Het bestuur beslist over de toelating van leden tot de vereniging.   

Tegen een beslissing van het bestuur met betrekking tot het al of   
niet toelaten staat geen beroep open op de algemene   
ledenvergadering.   

3.  Het lidmaatschap neemt een aanvang, zodra de aanvrager door   
het bestuur tot lid is toegelaten, en wel op de dag waarop het   
bestuur dit schriftelijk aan de aanvrager heeft meegedeeld.   

4.  Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen   
(en, indien beschikbaar: de e-mailadressen) van de leden worden   
ingeschreven onder andere op basis van de door de vereniging   
verstrekte gegevens.   

Einde van het lidmaatschap/Schorsing.   
Artikel 6.   
1.  Een lid houdt op lid der vereniging te zijn:   
 a.  Door overlijden;   
 b.  Door opzegging door het lid; de opzegging dient schriftelijk   

aan het adres van de vereniging te geschieden en wel tegen 
het einde van het verenigingsjaar, met in achtneming van   
een opzeggingstermijn van tenminste één maand;   

 c.  Door opzegging door het bestuur;   
 d.  Door ontzetting, als bedoeld in lid 3.   
2.  Opzegging door het bestuur geschiedt bij aangetekende brief en   

is slechts mogelijk, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet   
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gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.   
3.  Het bestuur kan een lid uit het lidmaatschap ontzetten, maar   

slechts:   
 a.  Indien het lid handelt in strijd met:   
  (i)  de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging 

of van de NGF;   
  (ii)  de Algemene voorwaarden van de vennootschap of   

met het in die Algemene voorwaarden bedoelde   
speelreglement.   

 b.  Indien een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.   
hiertoe wordt ook verstaan het niet voldoen van de   
verschuldigde verenigingscontributie, binnen een redelijke   
termijn nadat hiertoe door de penningsmeester een factuur   
casu quo een herinnering/aanmaning is verstuurd.   

4. In geval van ontzetting wordt het betrokken lid ten spoedigste bij   
aangetekende brief, onder opgave van redenen, van het   
ontzettingsbesluit in kennis gesteld.   

5.  Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het   
verenigingsjaar, ongeacht de reden van beëindiging, is het   
betrokken lid de contributie over het gehele verenigingsjaar   
verschuldigd.   

6. Het bestuur kan een lid schorsen voor een termijn van ten   
hoogste drie maanden. Het bepaalde in het derde lid is van   
overeenkomstige toepassing.   

Rechten en Verplichtingen der leden.   
Artikel 7.   
De leden zijn verplicht:   
a. tot betaling van een jaarlijkse contributie; bij toetreding van een lid 

in de eerste helft van een verenigingsjaar is het lid de gehele   
contributie, bij toetreding in de tweede helft van een   
verenigingsjaar de helft van de contributie verschuldigd;   

b.  tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en   
besluiten der vereniging;   

c.  aan het bestuur de gegevens te verstrekken, welke het nodig acht 
voor een goede uitvoering van haar taken;   

d.  tot naleving van de bepalingen opgenomen in de Algemene   
voorwaarden van de vereniging en het speelreglement;   

e.  tot naleving van de statuten, reglementen en besluiten van de   
NGF, alsmede tot naleving van de door de NGF van toepassing   
verklaarde wedstrijd- en etiquette bepalingen;   

f.  alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen, welke   
de NGF in naam van de vereniging aangaat, voor zover   
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laatstbedoelde verplichtingen betrekking hebben op de leden van   
de vereniging;   

g.  alle overige verplichtingen te aanvaarden en na te komen welke   
de vereniging in naam van de leden heeft aangegaan.   

Artikel 8.   
De leden hebben het recht bij alle bijeenkomsten, wedstrijden en   
activiteiten voor leden aanwezig te zijn en deel te nemen indien en voor 
zover zij voldoen aan de gestelde voorwaarden. Voor vergaderingen   
van het bestuur en van commissies worden zij uitsluitend op uitnodiging 
toegelaten.   
Bestuur.   
Artikel 9.   
1. (Het bestuur van) de vereniging is bevoegd om in naam van de   

leden verplichtingen aan te gaan waardoor de leden rechtstreeks   
worden gebonden.   

2.  Het bestuur is belast met de leiding der vereniging, daaronder   
begrepen het houden van toezicht op en het waken over de   
naleving van de statuten en reglementen van de vereniging en   
besluiten van het bestuur zelf en van de ledenvergadering.   

3.  Het bestuur wordt door de ledenvergadering uit de leden   
benoemd en bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen   
aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven bestuurders.   
Bestuurders kunnen door de ledenvergadering te allen tijde   
worden geschorst en ontslagen. Slechts leden die de leeftijd van   
achttien (18) jaar hebben bereikt kunnen tot bestuurder worden   
benoemd.   

4.  Het bestuur benoemd uit zijn midden een voorzitter,secretaris,   
een penningmeester en een vice-voorzitter.   

5.  De bestuurders (de voorzitter daaronder begrepen) hebben zitting 
voor de periode van drie jaar. De bestuurders treden periodiek af   
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Het aftreden   
geschiedt per tijdstip van de sluiting van de jaarlijkse   
ledenvergadering, welke in het jaar van aftreden wordt gehouden.   
Aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar. In   
tussentijdse vacatures wordt voorzien in de eerstvolgende   
ledenvergadering, welke na het ontstaan der vacature wordt   
gehouden. De bestuurder die wordt benoemd ter voorziening in   
een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de   
plaats in van zijn voorganger.   

6.  De werkzaamheden van de verschillende bestuurders worden in   
onderling overleg geregeld.   

7.  Een aftredend bestuurder is verplicht aan zijn opvolger terstond   
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alle onder zijn berusting zijnde bescheiden, waarden en sleutels,   
welke deze ter zake van zijn functie onder zich heeft, over te   
dragen tegen een ontvangstbewijs.   

8.  Tijdens het bestaan van één of meer vacatures geldt het bestuur   
als volledig samengesteld, onverminderd het bepaalde in artikel   
10, lid 3.   

Artikel 10.   
1.  Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee andere   

bestuurders dit wenselijk acht(en). De bestuurders worden door   
de secretaris, onder vermelding van de te behandelen   
onderwerpen, ter vergadering bijeengeroepen met inachtneming   
van een oproepingstermijn van tenminste veertien dagen, de dag   
der oproeping en die der vergadering niet meegerekend. In   
spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter,   
kan van de voorgeschreven wijze van bijeenroepen en/of de   
termijn van oproeping worden afgeweken.   

2.  De leiding der vergadering berust bij de voorzitter; de secretaris   
houdt de notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter berust de   
leiding der vergadering bij de vice-voorzitter. Bij afwezigheid van   
de voorzitter en de vice- voorzitter respectievelijk de secretaris   
wijst de vergadering een bestuurder aan, die met de leiding van   
de desbetreffende vergadering respectievelijk het houden van de   
notulen van deze vergadering wordt belast.   

3.  Besluiten kunnen slechts worden genomen, indien tenminste de   
meerderheid van het ingevolge artikel 9, lid 3, door de   
ledenvergadering vastgestelde aantal bestuurders ter vergadering 
aanwezig is en ten gunste van het betreffende besluit stem   
uitbrengt. Bij staking van de stemmen is de stem van de voorzitter 
doorslaggevend. Is in een vergadering van het bestuur niet   
tenminste het in de eerste volzin van dit lid bedoelde aantal   
bestuurders aanwezig, dan zal een tweede vergadering worden   
bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, die   
alsdan, ongeacht het aantal aanwezige bestuurders, met   
volstrekte meerderheid van stemmen geldige besluiten kan   
nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden   
vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen   
onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige   
bestuurders.   

4.  Iedere bestuurder heeft het recht op het uitbrengen van één stem; 
blanco stemmen of ongeldige stemmen worden als niet   
uitgebracht aangemerkt.   

5.  Het bestuur behoeft de machtiging of goedkeuring van de   
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ledenvergadering voor het nemen van besluiten tot het:   
 a.  huren en verhuren van onroerende zaken;   
 b.  overdragen tot zekerheid of het bezwaren van roerende -   

lichamelijke of onlichamelijke - zaken;   
 c.  aangaan van geldleningen ten laste van de vereniging, met   

uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de   
vereniging bij een door de ledenvergadering aangewezen   
bankinstelling debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger 
dan het bedrag hetwelk, na de door de ledenvergadering te   
zijn vastgesteld, aan het bestuur is meegedeeld;   

 d. ter leen verstrekken van gelden;   
 e.  aangaan van overeenkomsten - voor zover niet als   

standaardbepaling in contracten voorkomende- krachtens   
welke eventuele geschillen zullen worden onderworpen aan   
arbitrage of aan een bindend advies, zomede het aangaan   
van dadingen;   

 f.  voeren van gedingen- zowel eisende als verwerende - hetzij   
ten overstaan van de gewone rechter, hetzij door middel van 
arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, met   
uitzondering evenwel van het nemen van die   
rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van louter 
conservatoire aard zijn en voorts met uitzondering van het   
nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen.   

 g.  verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds   
onder een der vorige bepalingen vallende, waarvan het   
belang of de waarde voor de vereniging een door de   
ledenvergadering vast te stellen en aan het bestuur mede te   
delen bedrag van ten minste vijf duizend euro (€ 5.000,00) te 
boven gaat.   

6. Het ontbreken van een machtiging of goedkeuring, als bedoeld in   
lid 5 van dit artikel, kan door, noch aan de vereniging worden   
tegengeworpen.   

7.  De bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen   
beloning; kosten kunnen worden vergoed. Het bestuur bepaalt   
eventueel wanneer en in welke hoogte.   

Vertegenwoordiging.   
Artikel 11.   
1.  Onverminderd het bepaalde in lid 2, wordt de vereniging   

vertegenwoordigt door het bestuur alsmede door twee   
gezamenlijk handelende bestuurders.   

2.  Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van   
overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van   
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registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij   
de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar   
verbindt, zich sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een   
schuld van een derde verbindt, mits met machtiging of   
goedkeuring van de ledenvergadering. Het ontbreken van   
zodanige machtiging of goedkeuring heeft werking tegenover   
derden.   

Artikel 12.   
Behalve door ontslag, de bestuurder - met inachtneming van het   
bepaalde in artikel 19- door de ledenvergadering gegeven, houdt de   
bestuurder op bestuurder te zijn door een vrijwillig aftreden, door een   
periodiek aftreden of doordat de bestuurder ophoudt lid van de   
vereniging te zijn.   
Artikel 13.   
1.  Indien moet worden overgegaan tot benoeming van één of meer   

bestuurders, daaronder begrepen de benoeming van de voorzitter 
van de vereniging, zal het bestuur een bindende voordracht   
opmaken, zodanig, dat voor elke benoeming één of meer   
personen worden voorgedragen. De ledenvergadering kan echter   
aan een zodanige voordracht steeds het bindend karakter   
ontnemen door een besluit, genomen met een meerderheid van   
ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Deze   
voordracht wordt in de oproeping tot de ledenvergadering, waarin   
de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen, dan wel   
wordt in de oproeping medegedeeld, dat een voordracht niet of   
niet tijdig is opgemaakt.   

2.  De stemgerechtigde leden kunnen een tegenkandidaat stellen   
tegen de door het bestuur voorgedragen kandida(a)t(en), mits   
deze tegenkandidaatstelling uiterlijk vijf dagen voor de dag van de 
algemene ledenvergadering schriftelijk aan de secretaris van de   
vereniging is gemeld. Deze kennisgeving moet door tenminste   
tien van de stemgerechtigde leden zijn ondertekend en vergezeld   
gaan van een schriftelijke verklaring van de tegenkandidaat dat hij 
of zij een eventuele benoeming aanvaardt. Het bestuur is verplicht 
de personalia van de tegenkandidaat voor de algemene   
ledenvergadering ter kennis te brengen aan de stemgerechtigde   
leden. Alleen zij die voorafgaand aan de algemene   
ledenvergadering als kandidaat of tegenkandidaat zijn gesteld   
kunnen als bestuurslid worden gekozen.   

3.  Een voorgedragen lid dat niet door de algemene ledenvergadering 
op de voorgestelde functie wordt gekozen kan vanaf de datum   
van de bewuste algemene ledenvergadering gedurende twee   
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jaren niet meer op deze functie worden benoemd.   
Ledenvergaderingen.   
Artikel 14.   
1.  Jaarlijks wordt ten minste één maal een ledenvergadering- de   

jaarvergadering - gehouden, en wel binnen vijf maanden na het   
einde van het verenigingsjaar, dus op uiterlijk eenendertig mei van 
het desbetreffende jaar. De agenda van de jaarvergadering bevat   
ten miste de volgende onderwerpen:   

 a.  vaststelling van de notulen van de vorige vergadering;   
 b.  overlegging ter goedkeuring van het jaarverslag van het   

bestuur over de gang van zaken in het afgelopen   
verenigingsjaar;   

 c.  overlegging ter goedkeuring van het financiële jaarverslag   
van het afgelopen verenigingsjaar van de penningmeester;   

 d.  verslag van de kascommissie over het afgelopen   
verenigingsjaar;   

 e. benoeming casu quo herbenoeming van de hierna in lid 3   
bedoelde kascommissie;   

 f.  indien nodig, benoeming casu quo herbenoeming van leden   
van het bestuur;   

 g.  vaststelling van de contributie voor het lopende nieuwe   
verenigingsjaar;   

 h.  goedkeuring van de door het bestuur opgestelde begroting   
voor het lopende nieuwe verenigingsjaar.   

 Voorts wordt een ledenvergadering bijeengeroepen, zo dikwijls de 
voorzitter of twee andere bestuurders dit wenselijk acht(en), dan   
wel ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het   
uitbrengen van vijfentwintig stemmen, zulks schriftelijk, onder   
opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur   
verzoekt. Indien niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat   
verzoek een ledenvergadering, te houden op een termijn van ten   
hoogste vier weken, overeenkomstig lid 2 van dit artikel wordt   
bijeengeroepen, is ieder der verzoekers, met inachtneming van   
het daaromtrent in deze statuten bepaalde, bevoegd de   
ledenvergadering bijeen te roepen, met dien verstande, dat een   
zodanige bijeenroeping ook kan geschieden door plaatsing van   
een advertentie in een regionaal of landelijk dagblad.   

2.  De bijeenroeping van ledenvergaderingen geschiedt door de   
secretaris van het bestuur bij melding op de website van de   
vereniging en/of per e-mail, met inachtneming van een   
oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, de dag der   
oproeping en die der vergadering niet meegerekend, behoudens   
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het in artikel 20 lid 3, bepaalde. In de oproeping worden de te   
behandelen onderwerpen vermeld. Omtrent onderwerpen welke   
niet in de oproeping zijn aangekondigd, kan de ledenvergadering   
geen besluiten nemen.   

 In de jaarlijkse ledenvergadering brengt het bestuur zijn   
jaarverslag uit en doet het bestuur, zulks ter goedkeuring door de   
ledenvergadering, onder overlegging van de nodige bescheiden,   
daaronder begrepen de in artikel 17 bedoelde balans, staat van   
baten en lasten en jaarverslagen, rekening en verantwoording   
over zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur.   
Verder brengt in die vergadering de commissie, bedoeld in het   
volgende lid, haar verslag uit. Goedkeuring van de rekening en   
verantwoording door de ledenvergadering strekt het bestuur tot   
decharge voor zijn bestuur over de periode, waarop de rekening   
en verantwoording betrekking heeft, tenzij de ledenvergadering   
een voorbehoud maakt.   

3.  De ledenvergadering benoemt jaarlijks een kascommissie   
bestaande uit ten minste twee leden, die geen bestuurder mogen   
zijn. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording 
van het bestuur en brengt aan de ledenvergadering verslag uit   
van haar bevindingen. Vereist het onderzoek van de rekening en   
verantwoording bijzondere kennis, dan kan de kascommissie, na   
overleg met de voorzitter van het bestuur, op kosten der   
vereniging zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.   

Artikel 15.   
De agenda van de Algemene Ledenvergadering bevat behalve de uit   
de Statuten voortvloeiende onderwerpen ieder voorstel dat tenminste   
zeven dagen vóór de verzending van de uitnodigingen door tenminste   
vijf leden schriftelijk bij de secretaris van de vereniging is ingediend,   
alsmede al hetgeen de tot bijeenroeping van een Algemene   
Ledenvergadering bevoegde personen daarin wensen op te nemen. Bij 
ieder onderwerp wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid   
staande de vergadering gedaan voorstel dat rechtstreeks met het aan   
de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits ondersteund door   
tenminste vier andere leden.   
Artikel 16.   
1.  Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit de   

ledenvergadering met volstrekte meerderheid der uitgebrachte   
stemmen. Blanco of ongeldige stemmen worden als niet   
uitgebracht aangemerkt. Ieder lid, mits niet geschorst, heeft het   
recht op het uitbrengen van één stem, met dien verstande dat   
leden jonger dan achttien jaar geen stemrecht hebben. Wel komt   
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ieder lid het recht toe de ledenvergadering te bezoeken en in de   
vergaderingen het woord te voeren. De voorzitter bepaalt de wijze 
van stemming, met dien verstande, dat indien één der   
stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, de stemming over   
benoeming, schorsing of ontslag van personen bij gesloten   
ongetekende briefjes geschiedt.   

2.  Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij   
eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen,   
dan vindt een herstemming plaats en wel tussen de twee   
personen die in de eerste stemming de meeste stemmen kregen.   
Indien blijkt, dat bij toepassing van de vorige zin meer dan twee   
personen in de herstemming zouden worden opgenomen, omdat   
twee personen - na de hoogste- bij de eerste stemming een gelijk   
aantal stemmen op zich verenigen, vindt een tussenstemming   
plaats tussen deze personen. Leidt een tussenstemming of een   
herstemming ten gevolge van gelijkheid van het aantal   
uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan beslist het   
bestuur.   

3. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de   
benoeming van personen wordt het desbetreffende voorstel in de   
eerstvolgende ledenvergadering andermaal aan de orde gesteld.   
Indien ook in die ledenvergadering de stemmen omtrent dat   
voorstel staken, komt geen besluit tot stand en wordt het voorstel   
afgewezen.   

4.  Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen, doch 
slechts door een schriftelijk gevolmachtigd, stemgerechtigd ander   
lid van de vereniging. Een lid kan ten hoogste drie andere leden   
vertegenwoordigen.   

5.  De ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het   
bestuur en bij diens afwezigheid door de vice- voorzitter van het   
bestuur. Bij afwezigheid van voorzitter en de vice- voorzitter,   
belast het bestuur een ander lid van het bestuur met de leiding der 
vergadering. De secretaris van het bestuur dan wel, zo deze met   
de leiding der vergadering is belast of niet aanwezig is, een ander, 
door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen lid der   
vereniging, houdt de notulen. De notulen worden vastgesteld door 
een volgende ledenvergadering en zij worden, als bewijs van   
vaststelling, door de voorzitter en de secretaris van die volgende   
vergadering ondertekend. De notulen worden in het notulenboek   
van de ledenvergadering bewaard.   

6.  De voorzitter der vergadering is bevoegd niet-leden tot de   
vergadering of tot door hem te bepalen gedeelten daarvan toe te   
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laten.   
7.  Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de   

voorzitter, dat door de algemene ledenvergadering een besluit is   
genomen, is beslissend. Het zelfde geldt voor de inhoud van een   
genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet   
schriftelijk vastgelegd voorstel. Het genomen besluit zal in de   
notulen van de vergadering worden vastgelegd.   

Geldmiddelen, Balans en Staat van baten en lasten, Begroting en   
Penningmeester.   
Artikel 17.   
1.  De contributie wordt jaarlijks door de ledenvergadering   

vastgesteld. Ook voor de contributie loopt het verenigingsjaar   
gelijk aan het kalenderjaar. Het bestuur is verplicht van de   
vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de 
werkzaamheden van de vereniging, naar de eisen die voortvloeien 
uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te   
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere   
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde   
de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden   
gekend.   

2.  Het bestuur brengt op de jaarlijkse ledenvergadering binnen vijf   
maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van   
deze termijn door de ledenvergadering, een jaarverslag uit over   
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.   
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een   
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze   
stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de   
ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder 
opgave van redenen melding gemaakt. De agenda van de   
ledenvergadering waarin de goedkeuring van de balans en de   
staat van baten en lasten aan de orde wordt gesteld, bevat tevens 
als onderwerp de verlening van decharge aan bestuurders voor   
hun bestuur over het afgelopen boekjaar.   

3.  De ledenvergadering kan aan een accountant als bedoeld in   
artikel 393 lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht   
verlenen om de in lid 2 bedoelde stukken te onderzoeken   
overeenkomstig artikel 393 lid 3, Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De   
aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden   
ingetrokken door de ledenvergadering. De accountant brengt   
omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de   
uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. Wordt de   
hiervoor bedoelde opdracht aan de accountant niet verstrekt dan   
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benoemt de ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten   
minste twee leden die geen deel mogen uitmaken van het   
bestuur. De commissie onderzoekt de in lid 2 bedoelde stukken   
en brengt aan de jaarlijkse ledenvergadering verslag uit. Vereist   
dit onderzoek bijzondere kennis dan kan de commissie op kosten   
van de vereniging, tot een maximum van éénduizend euro   
(€ 1.000,00), zich door een of meer deskundigen doen bijstaan.   

4.  Het bestuur is verplicht de in de leden 1,2 en 3 bedoelde boeken,   
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren   
te bewaren.   

5.  Het bestuur stelt jaarlijks een begroting op. De begroting (voor het 
dan reeds aangevangen verenigingsjaar) wordt vastgesteld in de   
jaarlijkse ledenvergadering.   

Huishoudelijk reglement.   
Artikel 18.   
Nadere regelingen, de vereniging betreffende, worden in een   
huishoudelijk reglement neergelegd. Het huishoudelijk reglement wordt   
voor de eerste maal vastgesteld door de ledenvergadering. Wijzigingen 
worden vastgesteld door het bestuur.   
Het in het huishoudelijk reglement bepaalde mag niet in strijd zijn met   
het bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Golfbaan De   
Swinkelsche en het speelreglement als bedoeld in die Algemene   
voorwaarden. Een bepaling in het huishoudelijk reglement, welke in   
strijd is met de statuten, is nietig.   
Commissies.   
Artikel 19.   
1.  Het bestuur kan met behoud van zijn verantwoordelijkheid   

onderdelen van zijn taak laten uitvoeren door commissies of   
commissarissen. Benoeming, schorsing en ontslag van   
commissies, waaronder hun voorzitters of commissarissen, vindt   
plaats door het bestuur op de wijze als bepaald in het   
huishoudelijk reglement.   

2.  Het bestuur heeft de mogelijkheid - al dan niet ad hoc - een   
geschillencommissie in te stellen. De samenstelling, taken en   
bevoegdheden en de wijze van benoeming van de   
commissieleden worden nader geregeld in het huishoudelijk   
reglement of bij gebreke daarvan, door het bestuur, Alleen leden   
kunnen zitting hebben in deze commissies, behoudens wat betreft 
de geschillencommissie. In de geschillencommissie kan ten   
hoogste één niet-lid zitting hebben.   

3.  Het aantal competitieteams zal bepaald worden door het bestuur,   
na overleg met de besloten vennootschap met beperkte   
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aansprakelijkheid Golfbaan de Swinkelsche B.V.; het eventueel   
terugtrekken van teams is eveneens voorbehouden aan het   
bestuur.   

Bijzondere besluiten.   
Artikel 20.   
1.  Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder, tot   

wijziging van de statuten, dan wel tot ontbinding der vereniging,   
kan door de ledenvergadering onverminderd het hierna in dit lid   
bepaalde slechts worden genomen met een meerderheid van ten   
minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een   
ledenvergadering, waarin ten minste twee/derden der   
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigt zijn.   

2.  Zijn ter vergadering, waarin een besluit, als in lid 1 bedoeld, aan   
de orde wordt gesteld, niet ten minste twee/derden der   
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt   
een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen vier   
weken na de eerste, waarin met een meerderheid van ten minste   
twee/derde der uitgebrachte stemmen, ongeacht het alsdan ter   
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal   
stemgerechtigde leden, mits met inachtneming van het in lid 1   
bepaalde, een besluit overeenkomstig het in de eerste   
vergadering aan de orde gestelde voorstel kan worden   
aangenomen.   

3.  Een oproeping tot een ledenvergadering, als in lid 1 bedoeld,   
moet ten minste vier weken voor de dag der vergadering worden   
gedaan.   

4.  Zij, die een ledenvergadering bijeenroepen tot behandeling van   
een voorstel tot wijziging van de statuten of het huishoudelijk   
reglement, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der   
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde 
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte   
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag   
der vergadering.   

5.  Wijzigingen in de statuten treden in werking zodra de daartoe   
strekkende notariële akte is verleden. Iedere bestuurder is tot het   
verlijden van de desbetreffende akte bevoegd.   

Ontbinding   
Artikel 21.   
1.  De vereniging wordt ontbonden:   
 a.  door een daartoe strekkend besluit van de ledenvergadering; 
 b.  door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is   

verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de   
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toestand van de boedel;   
 c.  door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;   
 d.  door het geheel ontbreken van leden.   
2.  Zij, die ten tijde van het besluit tot ontbinding, als bedoeld in lid 1,   

sub a, zitting hebben in het bestuur der vereniging, zijn belast met 
de vereffening, tenzij de ledenvergadering bij het nemen van het   
besluit tot ontbinding anders bepaalt.   

3.  Wordt de vereniging door het geheel ontbreken van leden   
ontbonden, dan worden op verzoek van belanghebbenden of op   
vordering van het openbaar ministerie door de rechtbank   
vereffenaars benoemd.   

4.  Omtrent de bestemming van een eventueel batig saldo wordt door 
de ledenvergadering beslist.   

5.  Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de   
boeken en bescheiden der vereniging berusten onder degene, die 
daartoe door de ledenvergadering is aangewezen.   

Waar in deze akte:   
- is vermeld ongehuwd en/of nimmer gehuwd geweest, is   

daaronder tevens begrepen niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd   
geweest;    

- een rechtsgevolg afhankelijk is gesteld van het al dan niet gehuwd 
zijn of van een rechtstreeks met het huwelijk verbonden rechtsfeit, 
wordt met huwelijk gelijkgesteld een geregistreerd partnerschap,   
tenzij in deze akte van deze gelijkstelling uitdrukkelijk is   
afgeweken.   

WAARVAN AKTE - opgemaakt in minuut - is verleden te Asten ten   
dage in het hoofd van deze akte vermeld.   
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop 
aan de comparanten, welke aan mij, Notaris, bekend zijn, hebben deze 
eenparig verklaard van de inhoud en gevolgen van deze akte te   
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs   
te stellen.     
Onmiddellijk na beperkte voorlezing, is deze akte door de comparanten 
en mij, Notaris, ondertekend.   
GEPASSEERD CONFORM: 
Notaris mr. M.A.M. Kessels. 
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