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WIJZIGING STATUTEN VERENIGING

Heden, zestien juli tweeduizend eenentwintig, verschenen voor mij, --------------------mr. Johannes Maria Jozef Hendrik Hendriks, notaris te Heerlen: ---------------------1. de heer Heinrich Maria Christiaan Albertz, geboren te Heerlen op zeventien ----september negentienhonderd zevenenvijftig (houder van Nederlandse -----------identiteitskaart nummer INDK7RD65, geldig tot drie februari tweeduizend -------zesentwintig), in het bezit van de Nederlandse nationaliteit, wonende te 6369 --BV Simpelveld, Karolingenstraat 6, ongehuwd en niet geregistreerd als partner;
2. de heer Joris Helena Strolenberg, geboren te Heerlen op vier februari ------------negentienhonderd eenentachtig (houder van Nederlands paspoort nummer-----NP0F88016, geldig tot drie juni tweeduizend zesentwintig), in het bezit van de -Nederlandse nationaliteit, wonende te 6372 XK Landgraaf, Veldesdoorn 30, ----gehuwd;-----------------------------------------------------------------------------------------------te dezen handelend als gezamenlijk bevoegde bestuurders en schriftelijk -------------gevolmachtigden van de vereniging: --------------------------------------------------------------Golfclub Brunssummerheide, gevestigd te gemeente Brunssum en ------------------kantoorhoudende te 6445 PA Brunssum, Rimburgerweg 50, welke vereniging is ---ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40188516 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. --------------------------------------------------INLEIDING ------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden: -----------------------------------------------------------------------1. Zij zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de te gemeente Brunssum ---gevestigde vereniging: Golfclub Brunssummerheide. -----------------------------------2. Deze vereniging is opgericht op een februari negentienhonderd vijfentachtig, bij
akte verleden voor mr. J.M.M. Kreijn, destijds notaris te Brunssum. ----------------De statuten van de vereniging luiden zoals zij zijn vastgesteld bij de akte van --statutenwijziging, op tweeëntwintig december tweeduizend zes verleden voor --mr. C.J. Leussink, destijds notaris te Heerlen en bij akte van gedeeltelijke -------statutenwijziging, op achttien november tweeduizend twintig verleden voor mr. H. Zuidervaart, notaris te Brunssum. ---------------------------------------------------------3. In de algemene ledenvergadering van deze vereniging is besloten de statuten -van de vereniging te wijzigen. ------------------------------------------------------------------4. Deze vergadering welke werd gehouden op dertig juni tweeduizend ---------------eenentwintig besloot tevens hen, comparanten, aan te wijzen de notariële akte van statutenwijziging te doen verlijden. ------------------------------------------------------5. Van deze besluiten blijkt uit de notulen van bedoelde vergadering, die door de -secretaris zijn ondertekend en die aan deze akte zullen worden vastgehecht. --Van het bestaan van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. -----Ter uitvoering van bovenstaande verklaarden de comparanten, handelend als ------gemeld, dat de statuten van de vereniging na de besloten wijziging luiden als volgt:
STATUTEN ------------------------------------------------------------------------------------------------
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NAAM EN ZETEL --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Golfclub Brunssummerheide.---------------------2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Brunssum.--------------------------------------------DOEL-------------------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het doel van de vereniging is: ------------------------------------------------------------------a. het creëren van de best mogelijke voorwaarden om de leden in de------------gelegenheid te stellen de golfsport uit te oefenen; ----------------------------------b. het tegen een vergoeding verzorgen van de handicapregistratie en het ------innen en afdragen van de lidmaatschapsbijdrage, bij- en aan de ---------------Nederlandse Golf Federatie, ten behoeve van niet-leden, hierna aangeduid met aangeslotenen. --------------------------------------------------------------------------2. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettig geoorloofde middelen in de ruimste
zin van het woord die aan de vereniging ter beschikking staan, alles met---------inachtneming van de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluitvorming--van de vereniging en de voorschriften van de Nederlandse Golf Federatie, ------hierna te noemen: "NGF". -----------------------------------------------------------------------DUUR EN BOEKJAAR -------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ---------------------------------------2. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. -----------------------LIDMAATSCHAP ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4.A -------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap kan door ieder natuurlijk persoon worden aangevraagd en zal
worden toegekend onder intredevoorwaarden, te stellen door het bestuur -------conform de in het huishoudelijk reglement nader te omschrijven procedure. -----Tevens kunnen bij besluit van de algemene ledenvergadering of bij----------------huishoudelijk regelement bijzondere leden of groepen leden met bijzondere ----status worden erkend. ----------------------------------------------------------------------------2. Het lidmaatschap eindigt door: -----------------------------------------------------------------a. het overlijden van het lid; -------------------------------------------------------------------b. schriftelijke opzegging door het lid uiterlijk twee maanden voor aanvang van
een nieuw verenigingsjaar; -----------------------------------------------------------------c. opzegging door de vereniging. ------------------------------------------------------------3. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan gedaan -------worden, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die door de ---------statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij zijn verplichtingen ------jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de ---------vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.-------Opzegging door de vereniging geschiedt conform het daartoe bepaalde in het -huishoudelijk reglement alsmede in overeenstemming met de daartoe ------------vastgestelde procedure in dit reglement. ----------------------------------------------------4. Aan het lidmaatschap is onverbrekelijk verbonden de plicht tot het nakomen ----van alle verbintenissen die door of namens de vereniging zijn aangegaan in -----
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overeenstemming met bepalingen in de statuten, het huishoudelijk reglement of
in afzonderlijke besluiten van de algemene ledenvergadering. -----------------------Artikel 4.B --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Buiten het in artikel 4.A beschreven lidmaatschap kent de vereniging -------------aangeslotenen, die door een overeenkomst aan de vereniging zijn verbonden, op -basis waarvan de vereniging voor hen onder andere de handicapregistratie en het lidmaatschap van de NGF verzorgt. ------------------------------------------------------------2. In de in lid 1 vermelde overeenkomst en in het huishoudelijk reglement kunnen-----nadere regels betreffende de aangeslotenen worden gegeven. -------------------------3. Het enkel sluiten van een in lid 1 bedoelde overeenkomst geeft de aangeslotenen -geen (direct) recht op toelating als lid. De aangeslotenen hebben geen stemrecht. -4. De procedure tot toelating als aangeslotene wordt vastgesteld en uitgevoerd door -het bestuur. -------------------------------------------------------------------------------------------5. De financiële verplichtingen van de aangeslotenen worden vastgesteld door het ---bestuur en vastgelegd in de met de aangeslotenen gesloten overeenkomst. ---------SCHORSING ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------Leden die handelen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging of die hun verplichtingen jegens de vereniging niet nakomen, zich ---niet gedragen conform de geldende etiquette dan wel zich misdragen naar mening van het bestuur, of zich niet gedragen naar de besluiten van de algemene -----------ledenvergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging krachtens de statuten of ingevolge opdracht van de algemene ledenvergadering heeft genomen,
kunnen door het bestuur worden geschorst. Tegen deze schorsing kan schriftelijk -beroep worden ingesteld bij de in het huishoudelijk reglement genoemde -------------beroepscommissie conform de aldaar genoemde procedure. -----------------------------JAARLIJKSE BIJDRAGE ---------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn gehouden tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage. ------------------De onderdelen waaruit deze bijdrage bestaat, worden nader in het-----------------huishoudelijk reglement omschreven.--------------------------------------------------------2. De hoogte van de jaarlijkse bijdrage zal ieder verenigingsjaar door de ------------algemene ledenvergadering worden vastgesteld. ----------------------------------------3. Deze jaarlijkse bijdrage is bij vooruitbetaling verschuldigd bij de aanvang van --ieder verenigingsjaar. Ieder lid zal door middel van een nota voor het einde van
het verenigingsjaar op de hoogte worden gesteld van het te betalen bedrag.----4. Bij huishoudelijk reglement worden de maatregelen bepaald die bij niet tijdige--betaling door het bestuur dienen te worden genomen. Tevens zal worden -------voorzien in dit reglement of en zo ja van welke omvang, een vermindering van-de bijdrage wordt verleend voor bepaalde (groepen) leden.---------------------------HET BESTUUR -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van vijf -----bestuursleden. ---------------------------------------------------------------------------------------
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2. Bestuursleden worden gekozen door de algemene ledenvergadering op ---------voordracht van het bestuur, dat daartoe kandidaten stelt. Alleen --------------------stemgerechtigde leden kunnen tot bestuurslid worden gekozen. --------------------3. Door ieder lid kan tot zeven dagen voor de in lid 2 genoemde algemene ---------ledenvergadering een tegenkandidaat worden gesteld. Dit dient met --------------inachtneming van die termijn schriftelijk ter kennis van het bestuur te worden ---gebracht. ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Deze kandidaatstelling dient ondertekend te zijn door tenminste vijftien -----------stemgerechtigde leden. --------------------------------------------------------------------------EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN PERIODIEKE AFTREDING ----------------Artikel 8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Elk bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af. ------------------------------------Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens ---het rooster aftredend bestuurder is slechts eenmaal herkiesbaar, tenzij de ------algemene ledenvergadering besluit daarop een uitzondering te maken op -------verzoek van het bestuur vanwege zwaarwegende argumenten. ---------------------2. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan door --de overige bestuursleden tezamen worden geschorst. Een schorsing die niet --binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit van de algemene-----------ledenvergadering tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. ------------Elk bestuurslid kan, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd benoemd is, te------allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen. -----------------3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ---------------------------------------------------a. door overlijden; --------------------------------------------------------------------------------b. door aftreden (al dan niet volgens het in het eerste lid van dit artikel ----------bedoelde rooster van aftreden); ----------------------------------------------------------c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; ----------------------d. door bedanken. --------------------------------------------------------------------------------BESTUURSFUNCTIE - BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR ---------------------Artikel 9 ----------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -------------penningmeester aan. Het kan tevens voor elk hunner uit zijn midden een --------vervanger aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan een functie bekleden. ------2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen ----opgemaakt, die door het bestuur worden vastgesteld en door de voorzitter en --de secretaris worden ondertekend ter bekrachtiging van de genomen besluiten.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels aangaande de orde binnen --de vergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gesteld. --------4. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de -meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig --of vertegenwoordigd is. --------------------------------------------------------------------------Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten -------vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de
voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij
slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. --------------------
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5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle ----------------bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig ----telecommunicatie middel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een -relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. -------------------------------------------------------------------------------------6. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover ---deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ----------------bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig------------uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------------7. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. ---------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. ---------------8. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------------9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de -voorzitter van het bestuur, tenzij het voltallig bestuur uit twee personen bestaat,
in welk geval het betreffende voorstel is verworpen.-------------------------------------10. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. ------------------------------------------------------------------Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen, is het ---------bestuur daartoe alsnog bevoegd, maar is dit besluit aan de voorafgaande -------goedkeuring van de algemene ledenvergadering onderworpen. ---------------------TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR -----------------------------------------Artikel 10 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging overeenkomstig het --daaromtrent bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglementen de ----------besluiten van de algemene ledenvergadering. --------------------------------------------2. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke -------vervulling van de hem opgedragen taak. ----------------------------------------------------Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van --alles met betrekking tot 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 op ieder moment de -------rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. -------------3. Het bestuur alsook iedere bestuurder afzonderlijk zal transparant en integer ----handelen, inhoudende dat het verenigingsbelang altijd voorop staat en er op ---verzoek van de algemene ledenvergadering inzicht worden gegeven in hoe ----beslissingen tot stand zijn gekomen. ---------------------------------------------------------4. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur --------bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ---------------ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de ---open plaatsen aan de orde komt. -------------------------------------------------------------5. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige ----------bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle ---------------
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bestuurders berust het bestuur van de vereniging tijdelijk bij één door de --------algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene -------ledenvergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van -één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige -zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. ------------------------6. Het bestuur is bevoegd onder haar verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen -van haar taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd overeenkomstig artikel 19 van de statuten. -----------------------------------VERTEGENWOORDIGING --------------------------------------------------------------------------Artikel 11 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ----------------------------------------------2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk ----handelende bestuurders. ------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur kan schriftelijke volmacht verlenen aan een of meer bestuurders, --alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te --vertegenwoordigen. -------------------------------------------------------------------------------JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING ----------------------------------Artikel 12 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december. --2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en -----------------verplichtingen kunnen worden gekend. ------------------------------------------------------3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen uiterlijk zes ------maanden na afloop van het verenigingsjaar, zijn jaarverslag uit over de gang---van zaken in de vereniging en over het gevoerde financiële beleid binnen de ---door de algemene ledenvergadering vastgestelde begroting. -------------------------Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter -------goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor.---------------------------------Deze stukken worden ter verificatie ondertekend door alle bestuursleden. -------Ontbreekt een handtekening, dan wordt daarvan melding gemaakt onder --------vermelding van de reden.------------------------------------------------------------------------4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een -----------------kascommissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken ---van het bestuur. ------------------------------------------------------------------------------------Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en
brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. ---5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere -------------boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar ----------gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden -te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.------6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene -----------------------ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie. --------------------------------------------------------------------------------7. Het bestuur is verplicht de onderzochte bescheiden zeven jaren lang te ----------bewaren. ----------------------------------------------------------------------------------------------
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BEGROTING ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 --------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarlijks zal door het bestuur aan de algemene ledenvergadering een begroting ter
besluitvorming worden voorgelegd waarin het bestuur in grote lijnen het te voeren -financiële beleid neerlegt tot de volgende algemene ledenvergadering. ----------------Binnen deze goedgekeurde begroting is het bestuur bevoegd besluiten te nemen --en overeenkomsten aan te gaan, alles binnen de bepalingen van de wet en de -----statuten. ---------------------------------------------------------------------------------------------------ALGEMENE LEDENVERGADERING ------------------------------------------------------------Artikel 14 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden
toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.---------2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een ----algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. -----------------------In deze jaarvergadering komen onder meer aan de orde: ------------------------------ het jaarverslag en de rekening en verantwoording door het bestuur -----------overeenkomstig artikel 12 van de statuten;--------------------------------------------- het door de kascommissie uitgebrachte verslag alsmede de benoeming van
een nieuwe kascommissie;------------------------------------------------------------------ de begroting als vermeld in artikel 13; --------------------------------------------------- voorstellen van het bestuur of de leden zoals aangekondigd bij de ------------oproeping voor de vergadering;------------------------------------------------------------ in te vullen bestuur vacature(s). ----------------------------------------------------------3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het ---------bestuur dit wenselijk acht. -----------------------------------------------------------------------4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal-leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der stemmen -verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een ------termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die -------------bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 18 van de -------statuten of bij advertentie in tenminste een ter plaatse, waar de vereniging ------gevestigd is, veel gelezen dagblad, met inachtneming van de in artikel 18 -------vermelde oproepingstermijn.--------------------------------------------------------------------TOEGANG EN STEMRECHT -----------------------------------------------------------------------Artikel 15 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de ------------vereniging van zestien jaar en ouder. Geschorste leden hebben geen toegang-tot de algemene ledenvergadering. -----------------------------------------------------------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het ---------bestuur. -----------------------------------------------------------------------------------------------3. Alleen leden die de presentielijst hebben ondertekend gelden als-------------------stemgerechtigd. ------------------------------------------------------------------------------------4. leder lid van de vereniging dat niet geschorst is en de leeftijd van zestien jaar --heeft bereikt, heeft één stem. ------------------------------------------------------------------VOORZITTERSCHAP – NOTULEN----------------------------------------------------------------
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Artikel 16 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de------vereniging of diens plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en diens ------------plaatsvervanger, dan treedt een der andere bestuursleden door het bestuur ----aan te wijzen als voorzitter op. -----------------------------------------------------------------2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de -------secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon ---------notulen gemaakt, die door de voorzitter en de secretaris na vaststelling worden
ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces verbaal van het verhandelde doen opmaken.----------------------------------------------De inhoud van de notulen of van het proces verbaal wordt ter kennis van de ----leden gebracht. -------------------------------------------------------------------------------------BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING -------------------Artikel 17 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor
de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet -----schriftelijk vastgelegd voorstel.-----------------------------------------------------------------2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid bedoeld --oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, ------wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke -----------stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde ---------aanwezige dit verlangt. ---------------------------------------------------------------------------Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de ------------------oorspronkelijke stemming.-----------------------------------------------------------------------3. Voorzover de statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de --------algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van de ---------uitgebrachte stemmen. ---------------------------------------------------------------------------4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet zijnde uitgebracht. --------------------5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft -----------verkregen, heeft een tweede stemming plaats en geschiedt de stemming --------schriftelijk. --------------------------------------------------------------------------------------------Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden----------------herstemmingen plaats, totdat een persoon de meerderheid heeft verkregen.----6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de statuten, de voorzitter of een
der stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangt. ----------------------------Schriftelijke stemming geschiedt met gewaarmerkte gesloten briefjes. ------------Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde -------------hoofdelijke stemming verlangt. -----------------------------------------------------------------BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING ----------------------------------Artikel 18 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. ---2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het -ledenregister. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien---------dagen. -------------------------------------------------------------------------------------------------3. Bij de oproeping worden alle te behandelen onderwerpen vermeld. -----------------
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4. De bij de agenda behorende stukken zullen worden bijgevoegd of digitaal ter --beschikking gesteld op de site van de vereniging. ---------------------------------------COMMISSIES--------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 19 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies instellen tot
het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot bijstand van de algemene -----ledenvergadering of van het bestuur. --------------------------------------------------------2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies worden door
het bestuur geregeld, voorzover zij niet uit het besluit door de algemene ---------ledenvergadering voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. -3. Aan commissies die door de algemene ledenvergadering zijn ingesteld, kunnen
daarbij bepaalde bevoegdheden van het bestuur voor een daarbij tevens te-----bepalen tijdvak worden toegekend. -----------------------------------------------------------STATUTENWIJZIGING -------------------------------------------------------------------------------Artikel 20 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht----dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is ------------opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden
voorgesteld. -----------------------------------------------------------------------------------------2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van ----een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien -dagen voor de vergadering de inhoud van dat voorstel aan alle leden schriftelijk
of digitaal kenbaar maken. ----------------------------------------------------------------------3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste een twee/derde----------------meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. --------------------------------------4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële-----akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid -------bevoegd, na een daartoe verstrekte volmacht door de overige bestuursleden. --ONTBINDING --------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 21 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene --------ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande ------artikel is van overeenkomstige toepassing. ------------------------------------------------2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. leder hunner ontvangt een gelijk deel. ----------------------Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het ---batig saldo worden gegeven. -------------------------------------------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT ------------------------------------------------------------------Artikel 22 --------------------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.---2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met de------statuten van de vereniging, noch met de voorschriften van de Nederlandse Golf
Federatie. --------------------------------------------------------------------------------------------SLOTBEPALING ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 23 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden----toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -------SLOTVERKLARING -----------------------------------------------------------------------------------Tenslotte verklaarden de comparanten dat het huidige bestuur bestaat uit: -----------1. de comparant sub 1 voornoemd, als voorzitter; -------------------------------------------2. de comparant sub 2 voornoemd, als secretaris; ------------------------------------------3. de heer dr. Heinz-Jürgen Barion, geboren te Laffeld J. Heinsberg (Duitsland)-op zesentwintig juni negentienhonderd eenenzestig, in het bezit van de Duitse-nationaliteit, wonende te 52538 Selfkant (Duitsland), Auf dem Stein 30, als------penningmeester; -----------------------------------------------------------------------------------4. mevrouw Bärbel Schorn, geboren Kreis, geboren te Bardenberg (Duitsland) -op vierentwintig mei negentienhonderd negenenvijftig, in het bezit van de -------Duitse nationaliteit, wonende te 6471 BB Kerkrade, Tripsstraat 19, als ------------bestuurslid algemene zaken; -------------------------------------------------------------------5. de heer Maarten Frans Vodeb, geboren te Leeuwarden op drieëntwintig--------oktober negentienhonderd negenenzeventig, in het bezit van de Nederlandse--nationaliteit, wonende te 6418 KX Heerlen, Akkerhof 84, als bestuurslid; ---------6. de heer Lars Leonard Hendrik Schmitz, geboren te Kerkrade op vijftien -------december negentienhonderd zesenzeventig, in het bezit van de Nederlandse --nationaliteit, wonende te 6461 BN Kerkrade, O.L.Vrouwestraat 73, als ------------bestuurslid. ------------------------------------------------------------------------------------------SLOT AKTE ----------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten verklaarden tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennis-genomen en daarmee in te stemmen. ------------------------------------------------------------WAARVAN AKTE --------------------------------------------------------------------------------------in minuut is verleden te Heerlen op de datum als in het hoofd van deze akte ---------vermeld. ---------------------------------------------------------------------------------------------------De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte -------betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor --gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----------------------------------De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparanten-------------opgegeven en toegelicht, waarna zij verklaarden op volledige voorlezing van de----akte geen prijs te stellen. -----------------------------------------------------------------------------Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door -de comparanten en vervolgens door mij, notaris. ----------------------------------------------H.M.Ch. Albertz, J.H. Strolenberg, J.M.J.H. Hendriks.
VOOR AFSCHRIFT:
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