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Zaaknummer: 90122
STATUTENWIJZIGING

Heden, vijfentwintig juli tweeduizend dertien, verschenen voor mij, Mr Derk Brend
Hesse van der Laan, notaris met vestigingsplaats Groningen:
1. mevrouw SJOUKJE RUTH DE BOER, geboren te Emmen op zestien maart
negentienhonderd negentig, wonende te 9722 CZ Groningen, Wagnersingel
18a, ongehuwd en niet geregistreerd partner, houdster van een Nederlandse
identiteitskaart met nummer IH0R1DFL0;
2. de heer PITER ANE SYBESMA, geboren te Leeuwarden op tien maart
negentienhonderd negenentachtig, wonende te 9712 KT Groningen, Vlasstraat
12c, ongehuwd en niet geregistreerd partner, houder van een Nederlands
paspoort met nummer NT7L10F26.
ten deze handelende als voorzitter en secretaris van de te Groningen gevestigde
vereniging: Groninger Studenten Schaatsvereniging "Tjas", per adres: 9722 CZ
Groningen, Wagnersingel 18a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 40024180, en alszodanig
voormelde vereniging rechtgeldig vertegenwoordigende.
STATUTENWIJZIGING
De comparanten, handelende als gemeld verklaarden:
- de vereniging: Groninger Studenten Schaatsvereniging "Tjas" is opgericht op
zes maart negentienhonderd achtenzestig;
- de statuten zijn het laatst gewijzigd bij akte op negenentwintig oktober
tweeduizend tien verleden voor Mr D.B.H. van der Laan, notaris te Groningen;
- in de algemene vergaderingen, gehouden op elf februari tweeduizend dertien
en drie juni tweeduizend dertien, is besloten de statuten te herzien;
- de notulen van die vergaderingen zullen aan deze akte worden vastgehecht.
Alsnu uitvoering gevende aan het besluit tot statutenwijziging verklaarden de
comparanten, handelende als voormeld, dat de statuten voor het vervolg zullen
luiden:
"Naam, Zetel, Duur
Artikel 1
De vereniging draagt de naam Groninger Studenten Schaatsvereniging "Tjas" en is
gevestigd te Groningen. Zij is opgericht op zes maart negentienhonderd acht en
zestig en aangegaan voor onbepaaIde tijd.
Doel en Middelen
Artikel 2
1. De vereniging heeft ten doel de schaatssport, in het bijzonder in het verband
van universitair en hoger beroepsonderwijs, te bevorderen en te propageren.

De aansprakelijkheid van
de notaris is beperkt tot
het belang waarvoor de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in
voorkomend geval de
notaris aanspraak op
uitkering geeft.

Op de aansprakelijkheid
zijn van toepassing de
algemene voorwaarden
gedeponeerd bij de
kamers van koophandel
en de griffies van de
rechtbank en op verzoek
kostenloos verkrijgbaar
bij de KNB.
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Daarnaast heeft zij het doel gezelligheidsevenementen te bieden aan haar
leden;
2. De vereniging tracht deze doelen te bereiken door:
a. het deelnemen aan en/of organiseren van trainingen, wedstrijden en
toertochten;
b. het samenwerken met instellingen, verenigingen en personen waar dit het
belang van de vereniging ten goede komt;
c. het maken van propaganda;
d. gezelligheidsevenementen te organiseren;
e. andere wettige middelen.
Lidmaatschap
Artikel 3
1. Leden der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen die als deelnemer staan
ingeschreven bij de te Groningen gevestigde "Stichting Academische Centrale
voor Lichamelijke Opvoeding", bij verkorting te noemen "A.C.L.O. ".
2. Degeen die lid wenst te worden dient zich schriftelijk aan te melden bij het
bestuur.
3. Het bestuur dient binnen twee maanden na de ontvangst van de aanmelding
schriftelijk aan de betrokkene mee te delen of hij al dan niet als lid is
aangenomen.
4. Heeft geen aanneming plaats, dan dien(t)(en) bij de mededeling te worden
opgegeven de reden(en) op grond waarvan de aanneming wordt geweigerd.
5. Ingeval van een weigering heeft de betrokkene recht van beroep op de
ledenvergadering.
Dit beroep dient schriftelijk plaats te hebben binnen dertig dagen na de in lid 3
bedoel de mededeling.
6. De ledenvergadering dient op het beroep te beslissen binnen zestig dagen
nadat het beroep is ingesteld, door binnen gemelde termijn aan de betrokkene
mee te delen of hij al dan niet als lid is toegelaten.
7. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van de leden zijn
opgenomen.
8. De leden zijn verplicht zich te onderwerpen aan de statuten, reglementen en
besluiten van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (afgekort
ook KNSB), en van het Gewest Groningen van de KNSB.
Artikel 4
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid of door het bestuur;
b. door ontzetting;
c. door overlijden van het lid.
2. Opzegging door het bestuur kan geschieden als een lid niet (meer) voldoet aan
de in de statuten aan het lidmaatschap gestelde vereisten en voorts indien hij
zijn financiële verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt.
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3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur kan slechts
schriftelijk gericht aan een bestuurslid geschieden vóór vijftien september met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste twee weken.
Het lidmaatschap kan, in afwijking van het in de vorige alinea bepaalde, met
onmiddellijke ingang worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid
redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft het
desbetreffende lid desalniettemin de contributie voor het gehele jaar
verschuldigd.
5. Van een opzegging als lid 2 bedoeld wordt de betrokkene ten spoedigste per
aangetekend schrijven, met opgave van redenen, kennis gegeven. Hem staat
gedurende dertig dagen na de ontvangst van bedoeld aangetekend schrijven
beroep open op de ledenvergadering.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door de ledenvergadering
indien een lid in strijd handelt met de statuten of de reglementen van de
vereniging, van de KNSB en het Gewest Groningen van de KNSB of de
besluiten van de ledenvergadering, respectievelijk van het bestuur of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt en voorts ingeval redelijkerwijs van
de vereniging niet kan worden verlangd, dat zij het lidmaatschap laat
voortduren.
Jaarlijkse contributies
Artikel 5
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, door de
ledenvergadering vast te stellen.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een contributie te verlenen.
Bestuur
Artikel 6
1. Het bestuur bestaat uit een door de ledenvergadering te bepalen aantal van
tenminste drie personen, die door de ledenvergadering worden benoemd uit de
leden. De bestuursleden dienen tijdens het hele bestuursjaar student te zijn, of
gebruik te maken van de regeling 'collegegeldvrij besturen'.
Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en eventueel
commissarissen.
2. De benoeming geschiedt, behoudens het bepaalde in lid 5 van dit artikel, uit
één of meer bindende voordrachten.
Tot het maken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien
stemgerechtigde leden.
De voordracht van het bestuur moet tenminste zeven dagen voor de aanvang
van de vergadering aangekondigd worden.
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De voordracht van tenminste tien stemgerechtigde leden moet uiterlijk op de
tweede middernacht voorafgaande aan de stemming schriftelijk ingediend
worden bij de secretaris van het bestuur.
3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
ledenvergadering.
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de ledenvergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te
ontnemen dan is de ledenvergadering vrij in haar keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit
die voordrachten.
6. De wijze van verkiezing en het aftreden van bestuursleden, de taak en de
bevoegdheden van het bestuur worden, voor zover de wet en deze statuten
hieromtrent niets bepalen, geregeld bij huishoudelijk reglement.
Artikel 7
1. Elk bestuurslid kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, te
allen tijde door de ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen dertig dagen gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn .
2. Elk bestuurslid wordt voor een jaar benoemd. De aftredende(n) is (zijn)
terstond herkiesbaar.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts doordat het lid schriftelijk voor het
bestuurslidmaatschap bedankt en/of doordat het lid ophoudt lid van de
vereniging te zijn.
4. Indien het bestuur niet volledig is vormen de in functie zijnden het bestuur.
Bevoegdheden
Artikel 8
1. De ledenvergadering kan besluiten nemen die door het bestuur dienen te
worden uitgevoerd.
2. Het bestuur voert de besluiten van de ledenvergadering uit, het bepaalt, met
inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het beleid en het heeft alle
bevoegdheden die in de statuten niet aan anderen zijn toegekend.
3. Het bestuur is bevoegd:
a. onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd;
b. personen op bepaalde voorwaarden te laten deelnemen aan activiteiten als
bedoeld in artikel 2 sub a;
c. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de ledenvergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of
bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij
de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld
van een derde verbindt.
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Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
4. Het bestuur behoeft goedkeuring van de ledenvergadering voor besluiten tot:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en
geven van onroerende goederen;
b. het voeren en het beëindigen van rechtsgedingen, met uitzondering van
het in rechten incasseren van vorderingen, het nemen van conservatoire
maatregelen en het optreden in korte gedingen;
c. het opdragen van het beslechten van geschillen aan scheidslieden en het
aangaan van dadingen en compromissen;
d. het aangaan van kredietovereenkomsten met bankinstellingen;
e. het aangaan van geldleningen, daarin niet begrepen het opnemen van
gelden bij de bankier der vereniging binnen de grenzen van het met
goedkeuring vastgestelde krediet;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;
g. in het algemeen alle handelingen waarvan het onderwerp of de waarde
een door de ledenvergadering te bepalen bedrag te boven gaat.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan.
Artikel 9
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de
secretaris van het bestuur, met dien verstande dat het bestuur bij een daartoe
strekkend besluit één of meer derden kan aanwijzen ter vertegenwoordiging van
de vereniging.
Artikel 10
Het verenigingsjaar loopt van één april tot en met één en dertig maart.
Artikel 11
De jaarlijkse ledenvergadering heeft plaats binnen één maand ná afloop van het
verenigingsjaar. In deze vergadering wordt voorzien in vacatures in het bestuur die
ontstaan door het periodiek aftreden van leden van het bestuur en worden de
jaarrekening, de balans en het jaarverslag en de begroting vastgesteld.
Artikel 12
1. Behalve de hierna in artikel 13 en in artikel 18 vermelde vergaderingen, die
worden geconvoceerd door of namens het bestuur, worden
ledenvergaderingen gehouden:
a. indien het bestuur zulks wenselijk oordeelt; b. indien tenminste tien leden, dit schriftelijk en onder nauwkeurige opgaaf
van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur verzoekt.
2. Indien het bestuur aan het in lid 1 sub b bedoelde verzoek binnen veertien
dagen geen gevolg heeft gegeven, zodanig dat de vergadering binnen acht en
twintig dagen na het verzoek van de leden gehouden kan worden, kunnen de
verzoekers zelf de oproeping doen.
Artikel 13
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1. De oproeping tot de ledenvergadering geschiedt door aankondiging in het
verenigingsorgaan of bij advertentie in tenminste één te Groningen veel
gelezen dagblad of schriftelijk aan de adressen zoals deze bekend zijn uit het
ledenregister.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
3. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, die van oproeping
en die van vergadering niet meegerekend.
4. De ledenvergaderingen worden gepresideerd door de voorzitter van het
bestuur of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, met
dien verstande, dat voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid
de vergadering zelf in haar leiding voorziet,
Het bestuur kan het besluit nemen tot instelling van een technisch voorzitter
om de ledenvergaderingen te presideren.
5. De notulen van de ledenvergaderingen worden gehouden door de secretaris
van het bestuur of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn
plaatsvervanger of voor het geval van ook diens ontstentenis of afwezigheid,
door een door de voorzitter der vergadering aan te wijzen aanwezige, één en
ander tenzij van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt
opgemaakt.
6. Elk gewoon lid en elk erelid heeft één stem,
7. Ieder lid kan zich door een ander schriftelijk gevolmachtigd lid doen
vertegenwoordigen.
Geen lid kan meer dan één ander lid als gevolmachtigde vertegenwoordigen.
8. De vergaderingen worden gehouden te Groningen.
Artikel 14
1. Het bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden dit wenselijk
acht(en), met dien verstande dat jaarlijks binnen twee weken na afloop van het
verenigingsjaar een vergadering moet worden gehouden waarin de
jaarrekening, balans en jaarverslag betreffende dat jaar aan de orde komen en
dat jaarlijks tenminste drie maanden voor afloop van het verenigingsjaar een
vergadering moet worden gehouden waarin de begroting voor het volgende
jaar aan de orde komt. 2. Elk lid van het bestuur heeft recht tot het uitbrengen
van één stem.
3. De vergaderingen worden gehouden te Groningen, met dien verstande dat
elders kan worden vergaderd indien alle bestuursleden aanwezig zijn en
niemand zich verzet.
Artikel 15
1. Alle besluiten, zowel van de ledenvergadering als van het bestuur, worden,
voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, genomen met volstrekte
meerderheid der uitgebrachte stemmen.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd, indien wenselijk bevonden schriftelijk.
Over personen wordt schriftelijk gestemd.
Of een stemming personen of zaken betreft wordt uitgemaakt door de
voorzitter der vergadering.
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3. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
4. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming niemand de volstrekte
meerderheid heeft behaald, heeft herstemming plaats tussen die twee
personen die de hoogste stemmencijfers op zich hebben verenigd. Hij die
alsdan de meeste stemmen op zich verenigt is gekozen. Indien bij deze
herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
Indien en voor zover, doordat twee of meer personen een gelijk aantal
stemmen op zich verenigden, niet vast mocht staan welke personen voor
herstemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming tussen hen die
eenzelfde aantal stemmen op zich verenigden, met volstrekte meerderheid van
stemmen worden uitgemaakt wie van hen voor de herstemming in aanmerking
komt of komen.
Indien en voor zover bij deze tussenstemming, doordat wederom twee of meer
personen een gelijk aantal stemmen verkrijgen, niet het vereiste aantal
personen voor de herstemming is aangewezen, zal tussen hen op wie dat
gelijk aantal stemmen is uitgebracht, het lot beslissen.
5. Al hetgeen in lid 4 van artikel 15 is bepaald voor stemming over personen,
geldt ook voor stemming over zaken. Met dien verstande, dat waar daar sprake
is van personen, moet worden gelezen zaken.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen, ter beoordeling van de voorzitter der
desbetreffende vergadering, worden geacht niet te zijn uitgebracht.
EreIeden
Artikel 16
1. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone aan de vereniging bewezen
diensten, dan wel op grond van hun bijzondere bijdragen tot de bevordering
van schaatssport in het algemeen, als zodanig op voorstel van het bestuur dan
wel van vijf of meer leden door de ledenvergadering zijn benoemd met een
meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen.
2. De ereleden hebben toegang tot de ledenvergadering. Zij hebben daar
stemrecht. Zij zijn geen contributie verschuldigd.
3. Het erelidmaatschap kan eindigen op de wijze in artikel 4 aangegeven voor de
beëindiging van het Iidmaatschap.
Donateurs
Artikel 17
1. Donateurs zijn zij die zich jegens de vereniging hebben verbonden tot het
jaarlijks aan de vereniging voldoen van een telkens door de ledenvergadering
vast te stellen bedrag.
2. Hetgeen in artikel 3 sub 2 tot en met 7 en in artikel 4 is bepaald voor de leden,
geldt ook voor de donateurs, terwijl hetgeen in artikel 5 is bepaald voor de
contributie van de leden ook geldt voor de bijdrage van de donateurs.
3. De donateurs hebben toegang tot de ledenvergaderingen. Zij hebben geen
stemrecht.
Rekening en Verantwoording
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Artikel 18
1. De penningmeester is gehouden een jaarrekening en een balans op te stellen
en vóór de behandeling in de bestuursvergadering aan ieder der leden van het
bestuur een afschrift daarvan toe te zenden.
2. De jaarrekening en de balans dienen te worden behandeld en in ontwerp te
worden vastgesteld in de binnen twee weken na afloop van het verenigingsjaar
te houden bestuursvergadering.
3. Een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken
van het bestuur en jaarlijks door de ledenvergadering zijn benoemd,
onderzoekt de jaarrekening en brengt in de jaarvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
4. De jaarrekening en de balans dienen te worden behandeld en te worden
vastgesteld in de binnen één maand afloop van het verenigingsjaar te houden
leden vergadering.
5. De vaststelling, zonder voorbehoud, van de jaarrekening strekt, voor wat het
daarin vermelde betreft, de penningmeester tot décharge, behoudens later
blijkende onjuistheden betreffende de vermeldingen.
6. De ledenvergadering kan besluiten dat bij het ontwerp der jaarrekening van de
penningmeester wordt overgelegd een rapport van een door het bestuur
aangewezen registeraccountant, die de bescheiden van de penningmeester
heeft gecontroleerd.
Jaarverslag
Artikel 19
1. De secretaris is gehouden jaarlijks een jaarverslag op te stellen.
2. AI hetgeen in de leden 1, 2, 4 en 5 van artikel 18 is bepaald voor de
jaarrekening geldt ook voor het jaarverslag, met dien verstande, dat waar daar
sprake is van penningmeester, moet worden gelezen secretaris.
Artikel 20
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:
a. contributie van de leden;
b. donaties;
c. subsidies, schenkingen en toevallige baten;
d. andere geldmiddelen.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 21
De ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. Dit reglement
mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten of de wet.
Wijziging Statuten
Artikel 22
1. De ledenvergadering kan besluiten tot wijziging der statuten, mits met een
meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, in een
daartoe uitdrukkelijk bijeengeroepen vergadering.
2. Bij de oproeping tot een vergadering waarin zal worden besloten tot
statutenwijziging, dient het voornemen tot wijziging te worden vermeld.
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Zij die de oproeping tot de ledenvergadering doen, moeten ten minste vijf
dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële
akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte zijn twee bestuursleden
gezamenlijk bevoegd.
Ontbinding
Artikel 23
1. Voor een besluit tot ontbinding der vereniging geldt hetgeen in artikel 22 leden
1 en 2 is bepaald ten aanzien van een besluit tot statutenwijziging.
2. In geval van ontbinding blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht en blijft
het bestuur in functie.
De liquidatie heeft door het bestuur plaats.
3. Een eventueel liquidatiesaldo dient te worden aangewend voor een door de
ledenvergadering vast te stellen doel, zoveel mogelijk in overeenstemming met
dat van de vereniging.
Beslissing in onvoorziene gevallen
Artikel 24
In gevallen waarin niet bij of krachtens de statuten, de wet of het huishoudelijk
reglement is voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 25
De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deelneming aan
verenigingsactiviteiten en andere schaatsactiviteiten van haar leden."
De comparanten, handelende als gemeld, zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparanten is vastgesteld aan de hand van
identiteitsbewijzen.
DEZE AKTE is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting aan de
comparanten, hebben deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben
kennis genomen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij,
notaris, ondertekend.

