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STATUTENWIJZIGING STICHTING.
Heden, drieentwintig september negentienhonderd zevenentachtig, verschenen voor mij,
Meester Siepko Carel Trip, notaris ter standplaats Almere:
1.

de heer Edward Egbert Belder, ambtenaar, wonende te Almere-Haven, Kromgouw
51;
de heer Franciscus Teunis Maria Philippo, bijkantoorhouder, wonende te
AlmereHaven, Gildemark 77;

2.

ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter, respectievelijk secretaris van na
te noemen stichting. De comparanten verklaarden:
•
•
•

in de bestuursvergadering van de te Almere gevestigde stichting: Stichting
Recreatief Zaalvoetbal Almere, gehouden op negenentwintig juni negentienhonderd
zevenentachtig is besloten de statuten van de stichting te wijzigen;
van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de
notulen van de gemelde vergadering;
de statuten van de stichting luiden voortaan als volgt:

NAAM EN ZETEL.
ARTIKEL 1.
1.
2.

De stichting draagt de naam: STICHTING RECREATIEF ZAALVOETBAL ALMERE.
Zij is gevestigd te Almere.

DUUR.
ARTIKEL 2.
1.
2.

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd.
Het stichtingsjaar (boekjaar) loopt van één augustus tot en met eenendertig juli daaraanvolgend.

DOEL EN WERKGEBIED.
ARTIKEL 3.
1.
De stichting richt haar werkzaamheden op het gehele bestaande en toekomstige gebied van Almere.
2.

De stichting stelt zich ten doel het bevorderen van het recreatieve zaalvoetbal in Almere.

3.

De stichting tracht haar in lid 2 genoemde doel te bereiken door:
A. het organiseren van wedstrijden, al dan niet in competitieverband;
B.

de daarvoor noodzakelijke contacten te leggen met ener-zijds de zaalvoetbalteams in Almere en
anderzijds de be-heerder(s) van de zaalaccommodaties in Almere;

C.

het voeren van overleg met anderen, die kunnen bijdragen tot het verwezenlijken van de
doelstelling;
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D.

het bevorderen van overleg en samenwerking met de overheid;

E.

het coördineren van alle activiteiten, die nodig zijn voor het realiseren van recreatief zaalvoetbal
in Almere;

F.

alle andere rechtmatige zaken, die kunnen leiden tot het bereiken van het in lid 2 gestelde doel.

DEELNEMERS.
ARTIKEL 4.
1.
Deelnemers der stichting kunnen zijn:
A.

natuurlijke personen;

B.

zaalvoetbalteams en andere groepen personen;

C.

instellingen die werkzaam zijn op het gebied van het recreatieve zaalvoetbal.

Het bestuur beslist over de toelating van de deelnemers.
2.

Voor zover meerdere natuurlijke personen tezamen, hetzij als team, hetzij als deelnemer worden
aanvaard, zal een zodanige deelnemer slechts vertegenwoordigd kunnen worden door één natuurlijk
persoon.

3.

Aan het deelnemerschap is niet automatisch het recht verbonden tot deelname aan door de stichting
te organiseren wedstrijden.

4.

De stemgerechtigde bestuursleden kunnen een natuurlijk per-soon, wegens zijn bijzondere
verdiensten voor de zaalvoetbal-sport in het algemeen en/of voor de stichting in het bijzonder, tot
eredeelnemer van de stichting benoemen en/of hem be-noemen als erelid van het bestuur.

VERPLICHTINGEN VAN DEELNEMERS.
ARTIKEL 5.
Deelnemers van de stichting zijn verplicht:
A.

de statuten en de reglementen van de stichting, de besluiten van één van haar organen, alsmede de
door het bestuur van toe-passing verklaarde wedstrijdbepalingen, de spelregels daaronder begrepen,
na te leven;

B.

de belangen van de stichting of van één van haar organen en van de zaalvoetbalsport in het algemeen
niet te schaden;

C.

alle overige verplichtingen, welke de stichting in naam van de deelnemers aangaat of welke uit het
deelnemerschap van de stichting voortvloeien, te aanvaarden en na te komen.

RECHTSPRAAK.
ARTIKEL 6.
1.
In het algemeen is strafbaar elk handelen en nalaten:
A.

dat in strijd is met de statuten en reglementen van de stichting, alsmede de door het bestuur van
toepassing verklaarde wedstrijd bepalingen, de spelregels daaronder be-grepen;
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dat de belangen van de stichting of van één van haar orga-nen en van de zaalvoetbalsport in het
algemeen schaadt.

2.

In geval van overtreding van het bepaalde in LID 1, zijn de in ARTIKEL 4 genoemde deelnemers
onderworpen aan de strafrecht-spraak zulks met inachtneming van het bepaalde in het strafreglement.

3.

De competentie, samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de strafcommissie, alsmede de
overtredingen, straffen en pro-cesgang worden nader geregeld in het huishoudelijk reglement van de
stichting.

EINDE DEELNEMERSCHAP.
ARTIKEL 7.
1.
Het deelnemerschap eindigt:
A. van de in ARTIKEL 4, LID 1 onder A. genoemde natuurlijke personen door overlijden, alsmede
door opzegging van het deelnemerschap van de stichting;
B. van de in ARTIKEL 4, LID 1 onder B. en C. genoemde deelnemers door opzegging of ontbinding.
2.

Opzegging van het deelnemerschap kan slechts geschieden tegen het einde van het stichtingsjaar en
met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden.
Het deelnemerschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd indien van de stichting redelijkerwijs
niet gevergd kan worden het deelnemerschap voort te laten duren.

3.

Wanneer het deelnemerschap in de loop van het boekjaar eindigt blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage
voor het geheel ver-schuldigd.

4.

Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen deelnemer die heeft opgezegd geacht nog
deelnemer te zijn tot ten hoog-ste het eind van het boekjaar volgend op dat waarin werd opgezegd,
zolang de deelnemer niet heeft voldaan aan zijn gelde-lijke verplichtingen ten opzichte van de stichting
of één van haar organen, of zolang enige andere aangelegenheid waarbij de deelnemer betrokken is
niet is afgewikkeld, de tenuitvoerleg-ging van een opgelegde straf daarin begrepen.
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten uitoefenen, met uitzondering van het recht
om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan.

GELDMIDDELEN.
ARTIKEL 8.
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
A.

bijdragen van de zaalvoetbalteams;

B.

subsidies;

C.

erfstellingen en legaten;

D.

donaties en schenkingen;

E.

gekweekte renten;

F.

alle andere, de stichting toevallende baten.

BESTUUR.
ARTIKEL 9.
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1.

De stichting wordt bestuurd door een bestuur van maximaal 8 personen.

2.

Waarin de statuten wordt gesproken van het bestuur, wordt daarmee bedoeld het algemeen bestuur.

ARTIKEL 10.
1.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden
met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het
ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de be-noeming van één of meer opvolgers.
2.

Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer le-den ontbreken, dan vormen de
overblijvende bestuursleden of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur,
behoudens het bepaalde in ARTIKEL 16.

ARTIKEL 11.
1.
Het bestuur is bevoegd personen, die naar zijn mening het be-reiken van het doel van de stichting
kunnen bevorderen, tot adviserend bestuurslid (zonder stemrecht) te benoemen.
2.

Ereleden van het bestuur hebben eveneens geen stemrecht.

ARTIKEL 12.
Het bestuurslidmaatschap eindigt door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn
vermogen, bij schriftelij-ke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van ARTIKEL 298, boek
2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 13.
1.
Het bestuur wijst uit zijn midden een dagelijks bestuur aan, bestaande uit een voorzitter, secretaris en
een penningmees-ter.
De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
2.

Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van de vergaderingen van het bestuur en is
verantwoordelijk voor de uitvoering van bestuursbesluiten.
Het is tevens belast met de dagelijkse leiding en het beheer van de stichting en is hiervoor
verantwoording schuldig aan het bestuur.

VERGADERINGEN.
ARTIKEL 14.
1.
Het bestuur vergadert zes maal per jaar en voorts zo vaak de voorzitter dit wenselijk acht, of indien
tenminste twee andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te
behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richten.
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan
worden gehouden binnen twee weken na het verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf een vergadering
bijeen te roepen, met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
2.
3.
4.

Uitnodigingen voor de vergaderingen dienen tenminste zeven dagen voor de betreffende vergader
datum in het bezit te zijn van de bestuursleden.
Vergaderingen van het bestuur zijn niet openbaar.
Het bestuur kan besluiten om deskundigen of anderen uit te nodigen voor deelname aan een
bestuursvergadering, indien het bestuur van mening is, dat aanwezigheid van deze personen voor het
nemen van beslissingen gewenst is.

BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING.
ARTIKEL 15.
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het ko-pen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen en tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk

TICHTING

ECREATIEF

AALVOETBAL

LMERE

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van
een derde verbindt, met in-achtneming van het in de statuten bepaalde en heeft verder alle be-voegdheden
binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen.
ARTIKEL 16.
1.
Voorzitter en secretaris dan wel hun plaatsvervangers vertegenwoordigen tezamen de stichting in en
buiten rechte.
2.

Voor het verrichten van handelingen of een reeks van samen-hangende handelingen, een bedrag of
waarde van een duizend gulden (f1.000,-) te boven gaande, of waardoor de stichting voor een termijn
van langer dan een half jaar wordt verbonden, wordt de stichting jegens derden verbonden door de
handteke-ning van voorzitter en secretaris of van hun plaatsvervangers, indien zij handelen ter
uitvoering van een desbetreffend bestuursbesluit, onverminderd het bepaalde ARTIKEL 292, LID 3,
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BESLUITVORMING.
ARTIKEL 17.
1.
Het bestuur kan geen geldige besluiten nemen, indien minder dan de helft van het aantal zitting
hebbende leden aanwezig is, behoudens het bepaalde in ARTIKEL 22, lid 2 en het BEPAAL-DE in het
TWEEDE LID van dit artikel.
2.

Agendapunten, waarover om de in LID 1 genoemde reden geen be-sluit kan worden genomen, zullen
opnieuw aan de orde gesteld worden in tenminste zeven dagen en ten hoogste vier weken la-ter te
houden vergadering, welke alsdan beslist kunnen worden, ongeacht het aantal aanwezige
bestuursleden.

3.

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van
vergaderingen niet in acht genomen.

ARTIKEL 18.
1.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid
zijn gesteld op schrifte-lijke wijze hun mening te uiten.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de
secretaris een relaas opgemaakt, dat door de voorzitter mede ondertekend wordt.
2.

Voor zover deze statuten niet anders bepalen, worden alle bestuursbesluiten genomen met een
volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.

3.

Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming
gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming
geschiedt bij ondertekende, gesloten briefjes.

4.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

5.

Bij het staken der stemmen, alsmede in alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten
voorzien, beslist de voorzitter.

GELDELIJK BEHEER.
ARTIKEL 19.
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1.

Van de vermogenstoestand van de stichting en van hetgeen ver-der haar financiën betreft, wordt op
zodanige wijze boekhou-ding gevoerd, dat daaruit te allen tijde rechten en plichten van de stichting
kunnen worden gekend.

2.

Elk jaar in juli wordt de begroting voor het komende jaar door het bestuur vastgesteld.

3.

Uiterlijk in de maand oktober van het nieuwe boekjaar wordt door de penningmeester aan het bestuur
rekening en verant-woording afgelegd van het door hem gevoerde beheer over het afgelopen
boekjaar.

JAARSTUKKEN.
ARTIKEL 20.
Jaarlijks uiterlijk in de maand oktober van het nieuwe boekjaar brengt de secretaris
bestuursvergadering verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in het afgelopen boekjaar.

op

een

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.
ARTIKEL 21.
1.
Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen tot nadere regeling van de werkwijze der
stichting. Dit reglement mag geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met de statuten.
2.

Het huishoudelijk reglement bevat in ieder geval de in ARTIKEL 6 lid 3 genoemde regelingen.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING DER STICHTING.
ARTIKEL 22.
1.
Tot wijziging van de statuten of ontbinding van de stichting kan slechts worden besloten in een
daartoe belegde vergadering van het bestuur, waarin tenminste 3/4 deel van het aantal bestuursleden
aanwezig is en met een meerderheid van 2/3 deel van het aantal uitgebrachte stemmen.
In de oproep tot deze vergadering zal melding gemaakt moeten worden van dit agendapunt.
2.

Indien het vereiste aantal leden niet aanwezig is, kan een dergelijk besluit alsnog genomen worden in
een tenminste zeven dagen en ten hoogste vier weken later te houden vergadering, die tot dat doel is
bijeengeroepen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden en met een meerderheid van tenminste 2/3
deel van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.

LIQUIDATIE.
ARTIKEL 23.
Na ontbinding van de stichting geschiedt liquidatie door het dage-lijks bestuur, tenzij het bestuur andere
liquidadeuren aanwijst. De statuten blijven van kracht, totdat de liquidatie is voltooid en hiervan mededeling is
gedaan in twee, in het werkgebied van de stich-ting verschijnende dagbladen, en met inachtneming van het
BEPAALDE in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
ARTIKEL 24.
Het bestuur geeft aan een eventueel batig saldo een met het doel van de stichting overeenkomstige
bestemming.
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SLOTBEPALING.
ARTIKEL 25.
In alle gevallen, waarin deze statuten en/of de wet niet voorzien, beslist het bestuur. Waarvan akte, in minuut
verleden te Almere, ten tijde in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de in-houd van deze
akte aan de mij bekende comparanten, hebben deze een-parig verklaard van de inhoud van deze akte kennis te
hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen; na beperkte voorlezing is deze akte
ondertekend door de comparanten en mij, notaris.

