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VASTLEGGING STATUTEN

Heden. achttten septembertweeduizend acht. verschenenvoor mii.

MT RE,NE,ALFRED STOKE,R.
notads gevestigdte Nijmegen:
1,. mevrouw Mireille BUITEMAN, wonende te 6525I(G Nijmegen, Platolaan480,
geboren te Alkmaar op tweeëntwintig april negentienhonderd drieëntachtig, zich
legitimerende met haar paspooÍt, nummeÍ NK2386949, uitgegeven te Nijmegen oP éénentwintig december tweeduizend vijt ongehuwd en geen geregistreerd paÍtrieÍ;
2. de heer Bafry NIJKAMP, wonende te 3255 VE Oude Tonge, Mariniersweg 51,
geboren te Dirksland op vijfentwintig november negentienhonderd tweeëntachtig,
zich legitimerende met zljn Nededandse idenuteitskaatt, nummet IF3878973,
urtgegeven te Enschede op zevenentwintig juli tweeduizend zes,ongehuwd en geen geregistreerdpartner;
ten deze handelendein hun hoedanigheidvan respectieveliikvoorzttter en
secretaris/penningmeesteÍvan de vererugingmet beperkte rechtsbevoegdherd:

VERENIGING NEDERI-ANDSE STUDENTEN TURN BOND, statutairgevesugdte
Nijmegen en kantoorhoudende te 6525I(G Nijmegen, ^ n de Platolaan480,
handelsregisternummer 09178486en als zodanig deze veteniging veïtegenwoeldigende.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaatden dat de door hen veÍtegenwoordigde
vereniging is opgedcht in het jaar tweeduizend één.
De algemene vergadering van de genoemde vereniging, gehouden op zeventien mei
tweeduizend acht te Nijmegen, heeft besloten de statuten van de genoemde vereniging
gewijzigdVaSttestellenenVaStteleggenineennotariëleaktezodatdeverenigingdaarmee volledige rechtsbevoegdheid verkrijgt.
Voorts ztjn de compaÍanten in gemelde hoedanigheid gemachtigd tot het verrichten van al
die handelingen benodigd ter uitvoering van gemeld besluit.
De comparanten verklaarden ter uiwoering van gemeld besluit dat de statuten luiden als
volgt:

STATUTEN:
NAAM EN ZE,TE,L
Artikel l
De verenigingdtaag! de naam: Nederlandse Studenten Turn Bond.
en is gevesngdte Nijmegen.

DOE,L
Artikel2
1.

2.

De vereniging heeft ten doel het ondersteunen van de studenten turnverenigrngen eÍr
het stimuleren vafl de studenten turnspoÍt in het algemeen en al hetgeen daarmee
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordeliik kan zíin, alles in de
ruimste zinvan het woord.
Zii aacht drt doel te bereiken door:
a. de coórdinatie van de gezamenlijke activiteiten van de studenten
tuÍnveÍeÍugmgen;
b . het opstellen van wedsttijdregelementen;
het vinden van sponsoÍen vooÍ de studenten tumveteniSlngen;
d. ondersteuning van de oprichting van nieuwe studenten turnveÍetuglÍrgen;
e. de belangenbehartiging van de studenten turnverenigrngen.
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DUUR
Artikel3
De vereniging is aangegaanvoor onbepaaldetijd.
LIDMAATSCHAP

Artikel4
1.

2.

3.

De vereniging kent gewone leden en ereleden.Gewone leden zijn ledenverenigrngen, zijnde studenten turnvereningen met volledige rechtsbevoegdheid en
turnverenigingen met volledige rechtsbevoegdheid die een zelfstandige
studentenafdeling hebben. !íaar in deze statuten of in krachtens deze statuten
vastgesteldereglementen of genomen besluiten sprake is van lid of leden worden
daaronder de gewone zowel als de ereleden begrepen, tenzij uitdruld<elijk anders is
bepaald of kennelijk andersis bedoeld.
Gewone leden zijn zlj dte zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als zodanig tot de vereniging ziin toegelaten.
lngeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot
toelanng beslurten.
Ereleden zrjn ztj die, op grond van bijzondere verdienstenvoor de verenigrng,als
zodantgdoor de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming hebben
aanvaatd.

Artikel5
Het lrdmaatschap is persoonhik en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of oveÍgang'
Attrkel6
1. Het lidmaatschapeindigt:
door opheffing of ontbinding van het lid;
ine door het lid;
b . door opzeggtng
oor de vererugrng;
door opzeggmg
opzeEsinedoor
c.
ontzetting
d.
door ontzetUng;
e.
door fusie van een lid:
f.
door splitsing van het lid, waarbij onder splitsing zowel zuivere spJitsingals
afsplitsing in de zin van artikel 334 aboek 2 vanhet Burgerliik Wetboek dient te
4

2.

worden veïstaan.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekiaar, mits schrifteliik en met inachtneming van een opzeggingstermrjn
van ten minste viet weken.
Niettemin is onmiddelliike beëindigtng van het lidmaatschap door opzeggtng

mogelijk:
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbii de techten van de leden ziin
beperkt of hun verplichtrngen zi)n verzwaard,^ fl eeflhd bekend is geworden of
medegedeeld;
binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeldtot omzetting van de
c,
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad,loopt het lidmaatschap door tot
a.

het einde van het eerstvolgende verenigingsiaat.

3.

4.

5.

Opzeggrngvan het lidmaatschapdoor de vererugingkan eveneensslechtsgeschiedentegen het einde van een boekjaar.
De opzeggrnggeschiedtdoor het bestuur, schriftelijk en met inachtnemrngvan een opzeggingstermrln van ten minste vier weken. Opzeggrng van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden wanneer redelijkerwijs van de vereniging ruet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduten
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad,loopt het hdmaatschapdoor tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesptoken wanneeï een lid
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereruging handelt, zoals
ondermeer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, de jaarliikse biidrage niet
of niet tijdig wordt betaald of wanneer het [d de vereniging op onredehjke wijze
benadeelt.
De ontzetting geschiedtdoor het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigstevarr
het beslutt, met opgave van redenen in kennis stelt, De betrokkene is bevoegd
binnen een maand na ontvangst van de kennisgevitg it beroep te ga n bii d.
algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangendehet beroep is het lld geschotst.
De algemenevergaderingkan slechtstot ontzetting beslurtendoor een daartoe
strekkend besluit, genomen met een meerderheidvan ten minste twee/derde van het
aantal uitgebrachte stemmen.
\Wanneerhet lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd.
Het bestuur kan een lid dat handelt rn striid met de statuten, reglementen of besluiten
van de vereniging of de vereniging op ontedelilke wijze benadeelt, schorsen vooÍ een
door het bestuur te bepalen pedode van maximaal zes (6) maanden.Tegen de
schorsrngis beroep mogelijk bij de algemenevergadedng.Het in lid 4 bepaalde
aangaande''betoep''isvanoveteenkomstrgetoepasS1ng.

DONATEURS
Artikel T
Donateurs zijn zi1,die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschapdoor schriftetijke opzeggingte doen eindigen'
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te vetlenen,
waaÍvan de mrnimale omvang door de algemene vetgadering wordt vastgesteld.

GELDMIDDE,LE,N
Artikel8
1.
2.

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarliikse bijdragen van de gewone
leden en de donateurs,etfstellingen,legaten,schenkingenen andere inkomsten
Ieder gewoon hd is iaarlijks een bedrag verschuldigd,welk bedrag wordt vastgesteld
door de algemenevergadering.
Behoudens het geval dat de algemenevergaderinguitdrukkelijk bepaalt dat ook de
ereledenvoÍengemelde bij drageplicht hebben, ztln zlj daarvan vnjgesteld.

BE,STUUR
Artikel9
1,.

Het bestuur bestaat uit ten minste twee en ten hoogste zeven natuudijke petsoneÍr,
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2.

3.

dre uit hun midden een voo rzltte4 een secretads en een penningmeesteÍ aanwijzen. De bestuursledenworden d oor de algemenevergadering benoemd uit de leden van de leden van de vereruging.
De algemene vergadering stelt het ^ nta,lbestuutsleden vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen doot de algemene
vergaderingworden geschorsten ontslagen.Terzake van schorsingof ontslag beslurtde algemenevergaderingmet een meerderheidvan twee/derde van de uitgebrachtesteffrmen,

4,

5.

6.

Indien ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemenevergadedng niet
binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. Het
geschorste bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich rn de algemene
vergadering te verantwoorden en kan zich daarbíj door een raadsman doen bijstaan.
Bestuutsledenworden benoemd vooÍ een periode van maximaal zesjaar. Onder een
jaar wordt te dezen veÍstaan de periode tussentwee opeenvolgendejaadijkse
algemene vergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op
te maken rooster; een volgens het roosteÍ aftredend bestuutslid is onmiddelliik
herbenoembaar.
In bestaandevacatuÍeswordt zo spoedig mogelijk vootzien. Een niet voltallig
bestuur blii ft bestuursbevoegd

Artikel 10

1,. Het bestuur is belast met het besturenvan de vereruging.Het bestuut kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aafl een eventueel dageliiks
bestuur.
2 . Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd te beslurten tot het aangaaflvan oveÍeenkomsten tot verkrijging, vervÍeemding of
bezwaring van registeÍgoederen en tot het aangaanvan oveÍeenkomsten waarbli de
vereniging zich alsborg of hoofdelijk medeschuldenaarverbindt, zich vooÍ een derde
sterk maakt of zich tot zekerheidsstelhngvooÍ een schuld van een ander verbindt.
3 . Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot
het tangaan van oveÍeenkomsten, hiewoor in lid 2 omschteven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereruging terzake van deze
rechtshandelingenniet rechtsgeldigworden veÍtegenwoordigd.

Artrkel 11
t.
2.

3.

Het bestuuÍ veÍtegenwoordigt de veterugrng.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tez^men met
de secretarisof de penningmeester, dan wel de sectetaris tezamen met de
penningmeesteÍ, met dien verstande dat steeds tenminste twee peÍsonen optreden
Het bestuur kan volmacht vedenen aan één of meer bestuursledenalsook aàrtandeten, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te
veÍtegenwoordigen.

DE, ALGEMENE, VERGADERING
Artikel 12
wordengehoudenop eendoor het bestuurte bepalenlocatie'
De algemene
vergaderingen
Artikel 13
vergadennghebbende ledendie niet geschorstziin,1. Toegangtot de algemene
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2.

3.

4.
5.

alsmededegenen,die daartoe door het bestuur en/of de algemenevergaderingzljnuitgenodrgd.
Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld,en is bevoegd daarover het wooÍd te voeten.
Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn voormelde leden. Ieder van hen heeft één stem. Ieder die stemgerechtigd is, kan a n eefl andere stemgetechtigde
schriftelijk volmacht vedenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechígde
kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigdeoptreden.
Een eenstemmig besluit van al degenen, die in de algemene vergadering
stemgerechtigd ziyn, ook al zijn z\ ruet in vergadering biieen, heeft, mits met
voorkennis van het bestuut genomen, de zelfde kracht als een besluit van de
algemene vergadenng.
De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmtngen in de algemene vergadenng
worden gehouden.
Alle besluiten waaÍomtrent bij de wet of bij deze statuten geen glotere meerderheid
is voorgeschreven,worden genomen bij volstrekte meetderheid van de uitgebrachte
stemmen. Bij staking van steÍnmen ovet zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkrezrng van peÍsonen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen
meer dan twee peÍsonen door niemand een volstrekte meerderheid is vetkregeflr
wordt herstemd tussen de twee peÍsonen, die het gÍootste aantal stemmen kregen, zo
nodig na tussenstemmtng.

Artikel 14
1.

2.

3.

De algemenevergaderingenworden geleid door de voorzitter of, bii diens
afivezigheid,doot een door het bestuur ^ ngewezenpersoon.
dan voorziet de vergadering zelf n haar leidrng
Zijn geenbestuursleden aan-wezrg,
Het door de voorzitteÍ teÍ algemenevergaderinguitgesproken oordeel dat door de
vergadertngeen beslurtis genomen, is beslissend.
Het zelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, vooÍzover werd gestem
oveÍ een niet schriftelijk vastgelegd vootstel.
Van het ter algemene vergadering verhandelde wotden notulen gehouden doot de
secretarisof door een door de voorzitteÍ ^àngewezenpeÍsoon.
Deze nohrlen worden rn de zelfde of in de eerstvolgende algemenevergadering
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretarisvan die
vergadering ondertekend

Artikel 15
1.

Het boekja^t vàÍr de vereniging is gelijk aanhetkalendetlaat'
en wel binnen zes Jaarli)ks wordt ten minste één algemenevergadering gehouden
maanden na afloop van het ï>oekjaagbehoudens verlenging van deze termiin door de
algemenevergadedng.Indezealgemenevergaderingbrengthetbestuurz|jnjaawerclaguit over de gang van zaken in de vereniglng en ovet het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichíng ter goedkeuring
aan de vergadenng ovet.
Deze stukken worden ondertekend doot de bestuursleden;ontbreekt de
ondertekening van een of meet hunner, dan wordt daawan onder opgave van
redenen melding gemaakt.
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2.

3.

4.

5.

Wordt omtÍent de getrouwheid van de stukken bedoeld rn het vorige hd aan de algemene vergadering niet overgelegd een vetklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393ltd 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemenevergadering,jaadijks, een commissievan ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen urtmaken.
Het bestuur doet de in lid 1 bedoelde stukken ten minste één maand voor de dug wa ïop de algemene vergadering zal worden gehouden waann deze zullen worden behandeld,toekomen aan de commissie.
De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene vergadering
verslag vanhaar bevindingen uit.
Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoevevanltaar onderzoek alle door haar gevraaEdeinlichtingen te vetschaffen, haar desgewenst de kas en de waatden te tonen, en rnzagein de boeken en bescheidender verenigrngte geven.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel der commissiebijzondere boekhoudkundtgekennis, dan kan zli zich op kosten van de vereniging door een deskundrge doen bijstaan.

Artikel 16
1,.
2,

3.

4.

Naast de algemene vergadering bedoeld in het vodge artikel, worden algemene
vergaderingen bijeengetoepen door het bestuur zo drkwijls het dit wenselijk oordeelt. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van éênf iende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene
vergadering,ishetbestuurverplichttothetbijeenroepenVaneenalgemenevergadering op een termijn van niet langet dan vier weken na indiening van het
verzoek.
Indien aanhetverzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering oveÍgaan. De
verzoekerskunnen alsdananderen dan bestuursledenbelastenmet de leiding der vergaderingen het opstellen der notulen.
De biieenroeping der algemenevergadering geschiedt door schrifteliike mededeling
aande stemgerechtigdenop een termijn van ten minste zeven dagen,
Bij de oproeping worden de te behandelenonderwerpen vermeld.
Indren geen schrifteliike bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan
de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits ten minste
een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadeïlngàanwezig is als is gerechtigd tot
het uitbrengen van de helft van het aantal stemmen dat in een voltallige vergadering
kan worden uitgebtacht en geen van hen, noch het bestuur, zich tegen
besluiwormingverzet.
Indien biieenroeping van de algemenevergadering geschiedde op kortere dan de
voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadenng niettemin techtsgeldige
besluiten nemen, tenzij een zodantg aantal der aanwezigenals gerechtigd is tot het
uitbrengen in die vergadenng van éénf tiende gedeelte der stemmen zich daartegen
verzet.
Het bepaaldein de eeÍste zinvan dit lid is van overeenkomstige toepassing op
besluiworming door de algemene vetgaderingenrnzake onderwerpen die niet op de
agenda werden vermeld.

fffi\

LWJ
STATUTE,NWITZIGING
Arnkel lT
1.

2.

3.

4.

5.

6,

Wijzigmg van de statutenkan slechtsplaatshebbendoor een besluit van de algemenevergadering, waaÍtoe is opgeroepen met de mededehng dat aldaarwijzigtng van de statuten zal worden voorgesteld
Zij, dte de oproeping tot de algemene vetgadering ter behandeling van een vootstel tot statutenwijzignshebben gedaan,moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat vootstel, waain de vootgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage
leggen tot na de afloop van de dag,waarop de vetgadering werd gehouden.
Tot wijziging van de statuten kan door de algemenevergadering slechts worden
besloten met een meerdetheid van ten minste twee/derde van het aantaluitgebrachte
stemmen,
De statutenwijzi*ng treedt eerst in werking nadat daawan een notariële akte is
opgemaakt,
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijzigtng te doen
vedrjden.
Het bepaaldern de leden 1 en 2 van drt artikel is niet van toepassing,indien in de
algemene vergadedng alle stemgetechtigden aanwezigof vertegenwoordigd zlin en
het besluit tot statutenwiizrgmg met algemene stemmen wordt genomen.
De bestuursleden zijn velplicht een authentiek afschnft van de akte van
statutenwijziging en een volledige doodopende tekst van de statuten, zoals deze n
de wijzigrng luiden, neeÍ te leggen ten kantore van het door de l(amer van
I(oophandel en Fabrieken gehouden handelsregrster.

ONTBINDING EN VEREFFE,NING
Arukel 18
1.
2.

3.
4.

5,

6.

Het bepaaldern artikel 17 leden 1,2, 3 en 5 is van overeenkomstigetoepassingop
een besluit van de algemene vetgadering tot ontbinding van de veteruging.
De algemenevergadering stelt bï1haat in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeensteÍnmlng
met het doel van de veteniging,
De vereffening geschiedtdoor het bestuur.
Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan vooÍ zover dit tot vereffentng van
haar vermogen nodig is, Gedurende de vereffening blijven de bepahngen van de
statuten zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondrgrngen die van de vereniging uitgaan, moeten aanhaar n ^mworden toegevoegdde woorden "in liquidatie".
De vereniging houdt op te bestaanop het tijdsup waaÍop geen aan haa4 dan wel aan
de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezigzijn. De vereffenaar(s) doet(n) van
de beëindiging opgave aan het in lid 6 van artikel 17 vermelde regrster.
De boeken en bescheidenvan de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende twinug jarcn na afloop van de veteffemng. Bewaarder is degene die door
de vereffenaars als zodantgis aangewezen.

REGLEMENTE,N
Artikel 19

L

2.
3.

De algemenevergaderingkan een of meer reglementenvaststellenen wijzigen, wzann onderwerpen worden geregeld waatin door deze statuten ruet of niet volledig wordt voorzien.
Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zrjn met de wet of met
deze statuten
Op beslurten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in arnkel lT leden 1.,2 en 5 van overeenkomstigetoepassing.

Slot
WAARVAN AKTE, is verleden te Nijmegen, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen peïson en zijn mij, notatis, bekend en hun identiteit is door mlj aan de hand van de hiervoot gemelde en daartoe bestemde documenten vastgestel
De zakeliike inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenenpeÍsonen hebben verklaard tijdig voor het vedijden een conceptaktete hebben ontvangen, op volledige voorlezingdaawan geen prijs te stellen,van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddelliik daarna ondertekend, eerst door de
vetschenenpeÍsonen en vewolgens door mij, notaris.
Volgt ondertekening.

AFSCHRIFT:
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