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STATUTENWUZIGING VERENIGING

Heden, dertien juni tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Arnold --------Verhoeks, notaris, gevestigd te Den Helder: ------de heer Pieter Nicolaas DEN DAAS, geboren te Rotterdam op twaalf augustus ---negentienhonderd zesenvijftig, wonende 1782 GA Den Helder, Kanaalweg 20, --(Nederlands rijbewijs nummer: 3197366054), gehuwd, ten deze handelend in zijn
hoedanigheid van voorzitter van de vereniging MARINEBEDRIJF SPORT EN
ONTSPANNINGS VERENIGING, gevestigd te Den Helder, feitelijk gevestigd
1781 AA Den Helder, Hoofdgracht 1, ingeschreven in het handelsregister beheerd
door de Kamer van Koophandel onder nummer 40634867 en als zodanig bevoegd
om deze vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen ingevolge het bepaalde in
artikel 171id 4 van de statuten, na besluit van de leden van de vereniging
ingevolge de hiema te noemen algemene ledenvergaderingen, gehouden te Den --Helder op respectievelijk vierentwintig maart tweeduizend zestien en zeven april tweeduizend zestien. ----------------------

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:dat in voornoemde algemene ledenvergaderingen van de vereniging met ---algemene stemmen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de statuten het besluit is genomen tot wijziging van de statuten, zoals deze laatstelijk werden vastgesteld bij akte van statutenwijziging op twintig -----december tweeduizend deÏtien verleden voor mr. A. Verhoeks, notaris te ---Den Helder;-----dat genoemde comparant, handelend als gemeld, bevoegd is om de ----------gewijzigde statuten neer te leggen in een notariële akte, de betreffende akte
te ondertekenen en voorts terzake al datgene te verrichten hetgeen hem -----nuttig of noodzakelijk voorkomt;
dat van genoemd besluit blijkt uit de notulen van gemelde vergadering(en), die aan deze akte zullen worden gehecht;
dat de statuten ingevolge het vorenstaande thans luiden als volgt:-------------STÁTUTEN
Naam en zetel
Artikel l-----------------------------------------------------------------------------------------

1. Depersoneelsverenigingdraagtdenaam:MarinebedrijfSporten
OntspanningsVereniging, afgekort MBSOV, hierna in de statuten aan te duiden als: de vereniging. De vereniging is de voortzetting van de
Willemsoord-, Sport- en Ontspanningsvereniging, nadat de --Personeelsvereniging Marinebedrijf (PVMB) na haar liquidatie is opgegaan
in de vereniging. De WSOV is opgericht op zeven mei ------------------------negentierföonderdzesenveertig. De vereniging werd goedgekeurd bij --------Koninklijk besluit de dato vijf november negentienhonderd zesenvijftig -----
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2. De vereniging is statutair gevestigd in Den Helder. ------Doel en Middelen------------------=
Artikel 2 ------------------------------------------------

?Devereniging stelt zich tot doel het verstevigen van de onderlinge band van het burgerpersoneel van het Commando Zeestrijdkrachten (CZSK) door het
bevorderen van activiteiten op het gebied van spoÏt, recreatie, cultuur en
ontspanning. De personeelsvereniging heeft geen winstoogmerk---------------------Artikel 3 ----------------------

'?Zijtracht dit doel ten behoeve van de leden te bereiken door: -------------------------1. het oprichten van afdelingen voor verschillende takken van sport, recreatie,
cultuur en ontspanning; -----------------

2. het faciliteren van de reden en deze te stimuleren om deel te nemen aan ----activiteiten op het gebied van sport, recreatie , cultuur en ontspanning; ------3. het organiseren van activiteiten op het gebied van sport, recreatie, cultuur
en ontspanning.

4. het uitgeven v'ffi verenigingsnieuws; -----------------------------------------------5. het aanwenden van alle wettige middelen die het doel bevorderen. -----------Artikel 4 -----------------

?Hetverenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.
Leden en donateurs
Artikel 5 ------------------------------------------------------

De vereniging bestaat uit: ----------------------=
1. gewone leden;
2. buitengewone leden; ------3. ereleden; ---------------------------------------------------------4. leden van verdienste; en ---5. donateurs.

Leden en donateurs kunnen alleen natuurlijke personen zijn. Het lidmaatschap - --van de vereniging is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet voor vererving -------vatbaar. Voor het lidmaatschap van een afdeling is vereist dat men lid is van de --vereniging. -------------

Leden?van een afdeling, die niet voldoen aan de vereisten voor het 'gewoon -------

lidmaatschap' als bedoeld in artikel 6.1 van de statuten van de vereniging, maar --wel aan de vereisten voor het buitengewoon lidmaatschap als bedoeld in artikel --6.2 dienen 'buitengewoon lid' te worden van de vereniging.
Beëindiging van het buitengewoon lidmaatschap van de vereniging betekent -----beëindiging van het lidmaatschap van de afdeling en omgekeerd. --------------------Artikel 6 ------------------------

1. Als gewoon lid van de vereniging kunnen worden toegelaten:--a.
personeelsleden in actieve dienst van het CZSK;--------------------------b. gepensioneerde personeelsleden van het CZSK; --------------------------c.
militaire personeelsleden met Functioneel Leeftijdsontslag van het ----
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CZSK.

De rechten, de veÏplichtingen en de toelating van de leden zijn vastgesteld in het huishoudelijk reglement.

2. Als buitengewoon lid-kunnen worden toegelaten: ---------=
Personen dre niet voldoen aan de bovengenoemde voorwaarden in lid 1 voor
het gewone lidmaatschap, welke op voordracht van een afdeling door het hoofdbestuur als buitengewoon lid tot de vereniging worden toegelaten, ----bijvoorbeeld ter ondersteuning van de financiële en/of sportieve exploitatie van één enkele verenigingsactiviteit.
De rechten en verplichtingen van buitengewone leden zijn vastgesteld in het
huishoudelijk reglement. --Nadere bepalingen over de status van het lidmaatschap zijn opgenomen in het huishoudelijk reglement. ------------------3. Ereledenzijnallenatuurlijkepersonendiezichjegensdeverenigingop---bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe op voordracht --van het hoofdbestuur door de algemene vergadering zijn benoemd. ----------4.
Leden van verdienste zijn alle natuurlijke personen die zich jegens de -----vereniging verdienstelijk hebben gemaakt en daaÏtoe op voordracht van het
het hoofdbestuur door de algemene ledenvergadering zijn benoemd. ---------5. Donateurszijnzijdiezichbereidverklaardhebbendeverenigingfinancieel
te steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.
Lidmaatschap
Artikel 7----J------------------------------------Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door schriftelijke -----aanÏnelding bij het secretariaat van de vereniging. Het buitengewoon lidmaatschap
van de vereniging kan worden verkregen op voordracht van de desbetreffende ---afdeling. Over toelating beslist het hoofdbestuur. Het lidmaatschap wordt
aangegaan voor ten minste een volledig verenigingsjaar en vervolgens -------------stilzwijgend verlengd telkens voor een jaar tot wederopzegging. --1. Het lidmaatschap eindigt: -------------------a.
bij overlijden; ----------b.

c.

door opzföging namens de vereniging. Deze kan geschieden wamieer

een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij/zij zijn/haar verplichtingen
jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -----voortduren of het lid handelt in strijd met de belangen e'nlof
doelstellingen van de vereniging en/of de ---------------------------------afdelingen, zulks ter beoordeling van het hoofdbestuur. Opzegging --namens de vereniging geschiedt door het hoofdbestuur; -----------------door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer-een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging -
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handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt; ---------------d. door opzegging door het lid.
2.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan ----slechts schriftelijk geschieden met inachtneming van een opzeggingsterínijn
van temninste vier weken voor het verstrijken van het verenigingsjaar.
Echter kan het lidmaatschap onÏniddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten vooÏtduren. ---------------------------------------------------3.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de ----datum waaÏtegen was opgezegd.
4.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit --waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.--5.
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het hoofdbestuur. -------------6.
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ----lidmaatschap te laten vooÏtduren en van een besluit tot ontzetting uit het ---lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering.
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave ----van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en heeft geen stemrecht. ------7.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, ------blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.-------Hoofdbestuur en Dageliiks bestuur ----------------------------------------------=
Artikel 8 ----------------------------------------

1. Het hoofdbestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste 5 leden, die worden gekozen door de algemene ledenvergadering. Alleen meerderjarige
stemgerechtigden leden kunnen als hoofdbestuurslid gekozen ----------------worden.Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks ------bestuur. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie ------gekozen. Van gelijktijdige bestuursdeelname is een van de twee echtgenoten
of partners uit een relatie uitgesloten.
2.
Het dagelijks bestuur is bevoegd in uitzonderlijke en/of spoedgevallen -----beslissingen te nemen en legt hiervan verantwoording af in de eerstvolgende
bestuursvergadering. ------------------3.
De leden van het hoofdbestuur worden benoemd voor de tijd van drie (3) --jaar. Elk jaar treedt zo mogelijk een/derde van het aantal hoofdbestuurders af, volgens een door het hoofdbestuur vast te stellen rooster. Aftredende ---hoofdbestuursleden zijn terstond en onbeperkt herkiesbaar. --------------------Voor elke vacature kunnen door het hoofdbestuur en/of leden kandidaten ---

worden voorgesteld. Kandidaatstelling door leden dient uiterlijk een (l) -----
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week voor de betreffende vergadering schriftelijk aan het hoofdbestuur te --geschieden. Indien een (hoofd)bestuurslid in de loop van het verenigingsjaar
wenst af te treden, is hij verplicht zijn voornemen hieÏtoe tenminste vier ---weken van tevoren schriftelijk aan het hoofdbestuur mee te delen. -----------4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de ----------voorzitter, de secretaris en de penningmeester onderscheidenlijk door hun respectievelijke plaatsvervangers met in achtneming van het bepaalde in het
volgende lid.----------------------------------------------5. Het hoofdbestuur is belast met de algemene leiding van de vereniging en de
zorg van de uifüoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering.
Het hoofdbestuur is voor het gevoerde beleid verantwoording schuldig aan de algemene ledenvergadering, brengt zijn jaarverslag uit en legt rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd beleid, --onder overlegging van de nodige bescheiden. Het hoofdbestuur is, mits met
voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het aangaan van de volgende rechtshandelingen: ---------------------------------a.
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; -------b. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld verbindt. Op het --------ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep ----worden gedaan;
c.
zelfstandig de vereniging te veÏtegenwoordigen en daden van beheer en beschikking te verrichten, met dien verstande, dat --------------------rechtshandelingen welke een totaal risico waarvan het bedrag jaarlijks
door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, te boven gaan, de voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering --------vereisen. -----------------------------------------------------------

6. De penningmeester kan slechts aftreden na verleende decharge door de -----algemene ledenvergadering. -------------------------------=
Aansprakeliikheid
Artikel 9----

N?ochleden van het hoofdbestuur van de vereniging, noch de leden van de
besturen van de in artikel 10 genoemde afdelingen kunnen door de vereniging op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ----------toegebracht aan zichzelf, aan anderen en/of goederen aan/van derden.
Afdelingen
Artikel 10

1. De instelling van de in artikel 3 genoemde afdelingen geschiedt door en ----onder verantwoording van het hoofdbestuur.--------------------------------------2. Ter regeling van het goed functioneren van de afdelingen wordt uit en door
de leden van deze afdelingen een bestuur gekozen van ten minste drie (3) --meerderjarige stemgerechtigde leden van de vereniging. In het bestuur van -
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de afdeling kan slechts een (l) buitengewoon lid zitting hebben, tenzij ------anders is beslist door het hoofdbestuur. Alle afdelingsbestuursleden hebben
stemrecht op de algemene ledenvergadering(en) van de vereniging. Het ----bestuur van de afdeling regelt zelfstandig de interne en externe zaken van de
afdeling. Ten minste eenmaal per jaar wordt een afdelingsvergadering ------gehouden. Het bestuur van de afdeling is verantwoording verschuldigd aan het hoofdbestuur. ---

3. Ledenvandeafdelingkunnenzijnallenatuurlijkepersonen,diedaartoe---schriftelijk de wens te kennen hebben gegeven met inachtneming van artikel
6 en 7 van deze statuten.

4. Leden van de afdelingen hebben een stem over zaken en personen in de ----afdelingsvergaderingen van de afdeling waarvan zij lid zijn. ----=
Materieel ---------------------------------------------------------------------------------------AÏtikel 1l

?Hetmateriaal/materieel van de vereniging wordt beheerd door de desbetreffende afdelingen zoals nader bepaald in het huishoudelijk reglement. Alle materialen/ --materieel van een afdeling vervallen aan de vereniging bij opheffing van de ------afdeling.
Vergaderingen-----------------------------------------Artikel 12 ---------

?Binnendrie (3) maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt de jaarlijkse ---algemene ledenvergadering gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat --teÏuninste de volgende punten ter behandeling: ----------1. verslagenenrekeningenoverhetafgelopenverenigingsjaar;
2. begroting voor het nieuwe verenigingsjaar; -------------------------=
3. hoofdbestuursverkiezing;

4. decharge bestuur; ------Ii-------

5. benoeming kascontrolecommissie; en
6. vaststellen contributie en minimum donatie.

Het hoofdbestuur heeft te allen tijde het recht een ledenvergadering te beleggen. De oproepen voor de algemene ledenvergadering dienen tijdig te worden ---------verzonden en dienen de te behandelen agendapunten te bevatten. Het
hoofdbestuur is verplicht een buitengewone ledenvergadering binnen vier weken bijeen te roepen, indien ten minste vijf procent van de stemgerechtigde leden de wens daartoe bij gemotiveerd schrijven aan het hoofdbestuur kenbaar
hebben gemaakt, bij gebreke waarvan de verzoekers het recht hebben zelf tot -----het beleggen der verzochte vergadering over te gaan.----Inkomsten -----Artikel 13 ---------------------------------------------

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:
1. contributies; ----------------------------------------------------------------------------2. donaties;----

3. erfstellingen,legatenenschenkingen;en----------------------
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4. andere legale baten. --------=
Kascontrolecommissie
Artikel 14

De kascontrolecommissie bestaat uit ten minste drie leden en wordt door de -------

algemene ledenvergadering uit de meerderjarige stemgerechtigde leden benoemd.
(Hoofd)bestuursleden kunnen geen zitting nemen in de kascontrolecommissie.----Stemmingen
Artikel 15

?l.Hetter algemene ledenvergadering casu quo afdelingsvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is
genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen --besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd -------voorstel. ----------------

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan 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. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering casu quo afdelingsvergadering genomen
met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ---------------------4.
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. --------------5.
Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen --------kandidaten plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte --meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is --gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder ---niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de -----personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel
uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het --------geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan ----wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe -------stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ------

6. Indien de-stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van ----

personen, dan is het verworpen. ------------7. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming over --------personen geschiedt schriftelijk bij ongetekende gesloten briefjes. ------------Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde -------
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hoofdelijke stemming verlangt.------------------------------------------------------Stemmen bij volmacht is niet toegestaan.
9.
Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een ----------vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het hoofdbestuur casu --quo afdelingsbestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de -------algemene ledenvergadering casu quo de afdelingsvergadering. ----------------10. Zolang in een algemene ledenvergadering casu quo een ----afdelingsvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kum'Ïen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot -----------statutenwijziging of tot ontbinding ook al heeft geen oproeping plaatsgehad
of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander --------voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een ------daarÏnede verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ----------------Huishoudeliik reglement----8.

Artikel 16 ------------

Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de algemene

ledenvergadering en-mag geen bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten.

Wiiziging van de statuten--------------------------------------------------------------------AÏtikel 17 --------------------------------------------------

?l.Ïnde statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht 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 dre de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van -

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten temninste vijf ----dagen voor 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. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor --bedoeld, aan alle leden kenbaar gemaakt.------------------------------------------3. Eenbesluittotstatutenwijzigingbehoefttenminstetwee/derdevande------uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin temninste twee/derde van
de leden tegenwoordig is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan
wordt binnen veertien dagen na de datum van de eerste vergadering een ----tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het -----aantal tegenwoordige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van teÏuÏiinste twee/derde van de 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 ----------------hoofdbestuurslid bevoegd. -----------
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Ontbinding en liquidatie
AÏtikel 18

?Devereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ----------ledenvergadering. Gedurende de liquidatie blijven de statuten en de reglementen der vereniging van kracht.De algemene ledenvergadering wijst een
liquidatiecommissie aan en bepaalt de bestemming van het liquidatie saldo. Het liquidatiesaldo zal in geen geval onder de leden kunnen worden verdeeld. ---------Slotbepaling -------------

ArtikeÏ 19 -T----------------------------------------------------------In alle voorkomende gevallen waarin deze statuten of het vigerende huishoudelijk
reglement niet voorzien beslist het hoofdbestuur met toestemming van de ---------algemene ledenvergadering.

De comparant is mu, notaris, bekend. De identiteit van de bij deze akte -------------

betrokken comparant is aan de hand van het hiervoor gemelde en -----daartoe bestemde docurnent vastgesteld, dan wel is reeds eerder op deze wijze ---vastgesteld, door mij, notaris.-----------------

WAARVAN AKTE fö minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de ----datum als in het hoofd van deze akte verÏneld. ----

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. ---De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen -----------prijs te stellen, tijdig, voor het verlijden, van de irföoud van de akte te hebben ----kernnis genomen en met de iÏföoud in te stemmen.---------------------------------------De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondeÏtekend, eerst door de
comparant en vervolgens door mij, notaris.----------(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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