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1. de heer

grond-.

MÀRINUS CORNELIS VERDONK. uitvoerder

weg- en wate ouw. wonêndê te Goes, Parallel.rreg
ÀrendskeÍkê op negen en tÍrintig
boren te 's-Ileer

1=à

18. gedec -

2. de heer IÀURENTIUS CORNEI,ISRENTMEESTER,e].ectTlcièÍt,
wonêndê tê ovezande. Dreef 12, geboren te ovezande op
geacht ên veêrtIg,
zestien
vember negentierfrondeld
hd

in hun hoedanigheid
van achtêreerrvo,Igens
ten aleze handeLe
van de te Ovezande gemeentê BorsêvoorzLter
ên eecrètaris
le,
Dreef
12, g estigde
NEDERLÀNDSE BOND VÀN
verenigingr
zodanig
en als
g deDe comlraÍantên,

./.

de

rechtsgeLtlig

reniging

handelend

als

gemêld.

vertegeDsroordl-

verklaarden:

van dê wêÍeniging
NEDERnegênti
hoÍrderd tgree en negentíg
LANDSE BOND
WIPSCHUTTERS DISTRIKT ZUID-BEVELAND is betê eriJzLgen
sLotên
dê statutên
van de vèrentglng
algehêe1
vast te lêggên,
bLilkênde
vart het ter vergailetarleêI
welkerLng verhandelde
ult de notulen
van die veÍgaderLng.
a
dezê rninuut zijn gehecht.= dat ztj
voorzltLn hun hoèdanigheld
van achtereenvolgens
gemelde
bevoegd
zLJn on
van
vereniging
ter en secrêtarLs
derhalve

zj.jn

bevoegd

de

statutenr{Lj

zlging

bii

notarièfe

akte te constateren
gêÍnêld,

ale statuten
opnlêuw $o

1.

van dê verenlging
algeheef
ên vastgêsteld als vol,gt:

wordên gêwÍJzl

dat
en

De ve
nigiog
dê naam: NEDERITÀNDSEBoND vAN víIPdraagt
SCHUTTEFS DISTRIKT
ZUlD-BEVEI,ÀND (VEl.KOTtE NAArn:
in deze statuN.B.V.Ií,
Distrikt
zuid-Bevela
), velder
'Een !e noenen: Bond-

2. ztl

is gevestlgd

3. De duur

Bond stèlt
hêt
zin
hèt
ten

te Ovezande, gemeente Borsele.

van de Bond is

o

êpaêIal.

zich ten doel:

bêhartl-gen
van beLangen in de nêest. uitgebreld
van dê handboogsport.
van het wipschle-doen beoefenen en het bevorderén
t piJI
en boog in aI zÍJn verschilningsvodlern.-

kÍingen

pÍiJzen-

o

er

èlkaar.

on èv

blad

2.

of godsdienEtige
2. Dê Bond houdt ziêh vreemd wan politieke
zaken en streêft
êflêen
dê bêlangeD na varr de handboogsport
3. De Bond trêcht
dit
doêl ondèÍnêèr
te bereiken
or: ont
nikkeling
in sanenwerking
met de Íegionale
van beleid
giLdeD, maats applJen en verenigingen
sociëte1ten,
dl.e
het lrlpschl'eten
met pijl
ên boog beoefênen.
L.
2-

De Bond kent ].ealen ên erêleden.
gilden,
Lêaien kunnen zijn
societêiten,
maatschappijen
verenigingen
die
t lvipschieten
beoefenen
net pijl

en
ên

Iid zIJn toêgêlaten.
Ilrdi.en êen gegadigde voor hêt f1dmaatschap door het bestuur
van de. Bond wordt afgêwezen,
afwtjzing
beroep
open op de algemene vergadeELng
die
alsnog tot
toèlatj-ng
kaD besfuiten.
Dl.t beroep noet
s riftelijk
bij
de secrètarls
wordên lngêdLend êÍr daarop !,roralt in de eerstvol-gendè
algêrnene vergadêring
bêslopersoDen.
3. Erêlêdên zijn
tle Datuurlijke
van het bêstuur
wegêns hun bij zondeÍê

die op voorstel
verdLenstên
voor
als zodanig ziJn

BoDd door
dê algenene
vêrgêdering
êa enoneÍr.
vrordt gèsproken over
4- Waar 1n dêze statuten
daa edê de gewone I eden bedoel-d, tenziJ
kkelljk
uitd
bfijkt.
dê

Iedên,
worden
t tegenclêel

5. Dê Bo
houdt een register
bij r.raarin dê námên en adressen van alfe Iêdèn opgênomen zíjn.
1. Hêt lldmaatschap
eindigt:
a. doo!: opzegging door het l i d ;
b- door opzegging namens dê Bond;

d. door ontzettino.r
2. Opzegging aloor
t
achtnelning
varr
dÍent schriftelijk

een

iiO

tat

tê

allen

opzeggingstêrÍnl.j
ie woÍden gedaan.

ttjde

en zondeÍ in-

n gêschíeden,
doch
Een l-id le niet be-

waarbÍJ
de vêlplichtingen
van de LedeÍr van geldelljke
aard ziJL verzwaard.
te zijnên opzichte
uit te slulten.nèmens Ce Eond ges
iedt
door tret begtuur
en
Opzègglng
dên gedaan.
indien
opgehouden aan ele verÈen lId heeft
gesteld.
êistên voor Èret lidmaat€chap,
bij
dezê statutên
(gêIdêltjke)
tê vo-ldoèn, wa êer: hi-l zijn
verpllchtingen
jègêns de EonC rriet :.ékoÍrt, alsook
wanneer redeLiJkergevêrgd
kaÍr lrorden
het lidnaatwijs
v
dê Bond nlet
sch
te laten voortdureA,
o zetting
ult
het fldneatschêp
kan alfeen
worden uitgeresprok
vlanDeer een 1id in strj.Jd
net de statuten.
gl.emenÈen of besluiten
van de Bond hàDdelt.
zo\tel de

'

b1ad 3

besluiten
van hBt bestuur
êIs die van de afgemenê vêrgaderíng,
dan wel de Bond op on-ede.lÍjke
vrijze bênadeelt.De ontzetting
gèschíedt
door de algemene vergadering;
het besluit
tot
ontzetting
behoeft
rÍeerderheltt
e
van
teruninste
gêfdig
tlreelderde
van hèt êantal
uitgebrachte
Ten aanzien
van een bestuursltd
geschiêdt
de opzegging
n
s de Bonal en de ontzetting
door de algemene veÍgadêrl
Een dergêlijk
besluit
behoeft
evenêens een mee!derhêld
van te
lnste
twêe/derde
van het aantèL geldÍg

uitgebrachtê

ste

en

6. Het besl.uit
tot
ontzettinq
ten spoedigste
schri ftelij
gêbracht.

rdt met opgave van rederren
k ter kennis
van de betrokheDe

1, In de
vaLlen gènoend in àrtikel
4lid
4 kan bet bestuur een ]-ld schoÍsên voor een te
ijn van tên hoogste
drie maanden, i
ien het bestuur niet
voldoende termên
2.

Elk bestuursfld,
is bênoêftd, kan
bestuurslid
die
aloor een besluit
van dle têrÍrijn.

1

')

Naêst
tuteD

.le ovêrlge
toêgêkend,

ook wanneer hij
voo! een bepaalde
tijd
tè al1ên tijde
door de aLgenenê vergadeniet
tot

bi
ên driê
maênden gevolgd
vrordt
ontslag,
eindigt
door hêt verloop

lechten,
hun biJ of krachtêns
dezê stahebben allê
leder) eÍr erêIeden
het

ten van de Bond en dêef tê nemen aan de door de Bond geboalen evênenenten.
alles
naêr de aanwíJzlngen
wan het
bestuur
êÍr binDen de beataandê
of toêkomstige
regl-enenten en besluitenrDe lêden zijn
gehouden tot het betaL
van een jaarLijkse blJdrage,
diè door de algenene
vergaderl-ng
r.rordt
vastgesteld.
De leden kunnen dêartoe
in verschLllende
catêgori
worden vèraleeld die eelr versctrillende
bljdragê bèta.Ien ( stêandè of liggende
wip ) De algemêne
rgadering
kan bepalen dat d8arnaast
aDdere
bÍldragen
verschuLdigd
worden, zoals
eên inschrijfgeld
bij
dè aanvang van het lldmaatschap
of vèrgoedLrgèn
van
de cloor de Bond legens de lealen verrlclite
diensten.
De boogte van die biJdragê
evênêerrs vastgesteltl
\roldt
door de algerene
vergaderi
Het bestuur
gevalL
gêheLê of
is bevoêgd in bijzondere
gedeeltel-ijke
ontheffing
v
te verfenen
de verpLichtl.nledên
geheel

van dit

artikel

verschuldigd,

bêdoeJ-il.
tenzÍj

het

bêstuur

anders

besluit,-

blad

1.

4

Het bestuur
van dê Bonal bestaat
uit
een oírêvên aantal
van tê
inste
zevên pêrsonen.
Dê algenene
vergaderLng
bepaêIt
het aantal..
De benoèming gêschl-edt
door de ól-gepersonên
mêne vergadering
ult
de natuurllJke
dtê I1d
ziln van bij dê Bond aangesloten leden.
De
gekozen dloor de afgemene
orzittêr
wordt
in functie
1êdenvetgaderiÍlg
.
voordrachten,
erelke blndend
zijn.
Tot
t opnaken van
zulk
n vooralracht
zijn
bevoegd zowe.L het bestutrr
als
vijf
of neer leden.
De voorÈlracht v
hêt bestuur
vrordt
bij
ing voor de veÍgêdering
de opro
mêdegedêeld.
Een voordracht
door v.lj f of meer leden moet vóór de aanwang van de wergadêring
schriftelijk
het bestuur
bij
de betrokkên
benoening
zal
is oDgêmaakt.

( têgên- ) kandidaat.
dat
aênvóardèn.
lnillen
neer
geschiedt
de bênoemlng

hij
êên
ntuele
dan één vooÍdracbt
uit
die voordrEch-

Elk bestuurslid
treedt
uiterlijk
drie
beJaar na zljn
g af volgens
Ílo
een door het bestuuÍ
op te aaken rooster
van aftredén.
De aftredêndê
is têrstond
hêrkiêsbaari
Wie in een tussêntijdse
\dordt benoend?
vakature
neemt op het rooster
de plaats
in van zljn
voorgánger.-

4, Het besËuurslidmaatschap elndigt:
i4 artikel
5lid
2 genoeÍndi
door bedlanken door het bestuurslid;
daor het êLndigên
vên het li
aatschap
w€a

.,

an hêt

bestuurslitl

lid

vaD dê Bonil

is;

Het lêstuur
wijst
uit
zijn
niddên een secretaris
ên
rt
penn:ngneestêr
aan. Dê voorzitter,
secretaÍlg
en pennj-ngreeste!
vormen tezamen hêt dagelijks
bestuur.
Het
bestlur
kan
or e.lk van deze personên
zijn
uit
ÍÍidden
een rervanger
aanwijzên.
Een bèstuurslid
kan meer d6n
áét1 :unktle
beklêdên.
I{et )estuur vergadèrt
zo dikwl.jls
al-s de v
rzltter
dlt
wensll-Ljk
achtOp verzoèk
inete
van te
twèe bestuursLedel ls dê voorzittêr
vêlpl,lcht
een beatu
svergadêring
bije9n te roe
n.
VooÍ bet nemen van eên bestuursbesluit
is aan cle êanweziglrid
van têrrminste
dê helft
wan hèt aantal
in funktie

zilrle

bèstuurs-leden veleist.

Besuursbesluiten
woÍden gênomer mêt gewonè meerderhêid
van
stêNnen;
stakên
ile stemrnen. dan is de sten van dê
beslissend.
voazltter
geèn notulen
Wor
gehouden/
. vaÍr de bestuursvergadêring

bl
gen

en besluiten.

het óordeel
van de voorzittêr
de
inhoud
van een besluit
en
1.
2.

5'

de totstandkoming
ontrent
niet bèslissend.

is het bevolg,ens de statuten
Behoudens dê beperkingen
stuur belast net hêt bêstu-en van de Bondbeneden het door de aI_
Ïtet aantaf
bestuursledên
hdien
aantal
1s gealaald,
genene wergadering
vastgestelde
is
Hêt bestuuÍ
niêttemin
bevoêgd.
het bestuuÍ
blijft
êen algemene vergazo spoedig mogeliik
êchter verplicht
in de opên
de voorziening
\{aarirt
dering
te bêIèggen,
d
è
o
r
d
e
k
o
m
t
.
ê
a
n
Plaatsèn
stuur zich bij de uitvoering
iloor êdvi.seurs
of conmissies
clen be
end.
is niet.
alan fiet
Het bèstuur
het
vèrgadêring
bevoegil tot

van zlJn taak doen bijstaan
het bestuur
\,0ordiè door
goeilkêuriÍlg
van de alge êÍtê
êênkomsten
slrllten
van ov

de
van ovêrèetrkomsten
waarbii
het sluiteo
ateren, tot
verldênaaÍ
medesc
Bond zlch
als borg oÍ hoofdelijk
of zich tot zeblndt,
zich voo! eeD derdê stèrk naakt,
voor
vên
een
derde verbindt.
een sctruld
kerheidsteLllng
goêdkêuting
kan
dool ejt têgen
van deze
Op hêt ontbreken
gedaan.
!,rordèn
derdèn beroep
dooiD en buiten
rechtê
vertege
ooÍdl-gd
De Bond lrordt
vêrtegenwoordlgd
De
Bond
kan
woralen
het bestuur,
ook
het
ledên v
handelende
twee gezamenlijk
door teftnirtEte

dage].tjks

bestuur.

gel"ijk
zijn
aên het
ên het vêrenigÍngsjaar
1. Hêt boekjaar
kalêDderl aar.
van ilè
ls verpLicht
van dê vermogênstoeetand
2. IIet bestuur
tê
aaotekeningen
te houden dat daaruit
Bond zodênlgè
kunnen Ítorden
haar rechten
en werplichtingen
a]-len tijde
gekend .

bÍnnen
3. Het bestuur brengt op een algenêne vergaderíng
aar, bê uclens
zes naandeÍ\ na afloop van het verênlgingsj
van deze ternijn
door de algenene ververfênging
in het afgelopen boekjaar gevoeÍde beding ovêr lijn
kan ieder 1id aleze reNa !'etloop van de termijn
stuur.
kening en verantwooraling in rêchte van het bestuuÍ 9ordêren .
4. De algenene

jaarlijks
de leden
ult
-de kascornnlspêrsonen
van bêt
l|elkê pêrsonêÍr geên dèel rnogen uitnakêÍr
siêantonilerEoekt de rekêning
en v
, De comnissiè
bestu
vergaderlng

bênoent

blad

6

aan
algeÍnene veren brengt
indingen uÍt.
oorallng
en veran
het onderzoek van de rekening
5. Verelst
udkundige
blJzonalere
bóêk
van dê Bond door een deskundige doen bijzlch op kosten
staan
aan de conmissie aLLe d r haar
Hêt bèstuur
ls verplicbt
baar aiesgeweÍtst de
g enste jflIichtlngên
te verschaffen,
ên inzage van de boekèrt en
kas èn dê waarden te vertonen
van de Bond te geven.
bescheiden
kan te al-lên tiJde door ale aIvan de coÍunissie
6. De last
geneÍre vergadering
ch slechts
d r
wordên herloêpeÍr,
van een
dêre comÍtÍssie.
de benoening
bedoeld
in de
7. Het bestuui
l-s vêrplicht
de beschej-den,
tien iaren J-ang te bewêrerr.leden,z en 3 van dit aÍtikef
.

wooldlng

v

het

bestuur

bekomên in dê Bond alle
Àan de a]gemene vergadèrlng
aan
voegdbeden
toe,
die niet
Èloor de wet of cle statuten
het bestuur
zijn
opgedragen.
zes maandên
2. Te irlste êen mêal per Jaar en ute]. uiterluk
êên
alg
ene
aar.
wordt
na af,Ioop van het velenigingsJ
-de
gehouden.
In
de
ergàderingvergaderLng
JaarJaa
vergadering
koÍnen oÍrdê êer aan ile oÍde:
ovêt
tret afgeloften
a. het Ja
ez.s.lag door hêt bestuur
door
ên
verantwoording
alsnêde
de
rekening
boekjaaÍ,
I.

issIe,
met het vèrslag
van de co
voerde bestuuÍ,
10 lid 4 bedoeld;
hLe oor in artikel
b. de bênoeming van de kascommissLe voor het vofgende

verenigingsj
c.
d.
3. À
4.

aar;
vacaturês;
in ewentuele
van het bestuur en/of de feden.
ltorden gehouilen zo
vèrgaderiogên

de voolzienino
de voorstellen
ere algemene

dlk_

is het best
r verplicht,
een algêÍnene vergadeVoorts
langer
daÍ!
l/an niet
ri
te roepen op een teÍníJn
bijêên
Leden
a tal
êen zodanlg
vier
fiêken,
iodien
tênminstê
tot
het u1t_
a-Is tezêmen bevoêgd ziin
al6a-on verzoekt
gedeeltè
ín een
vaÍr ale stêmnen
van eerr/dèrdè
brengeÍr
of
itaarin
alfe
fedèn têgentroordig
a.lgenène verqadêring.

zouden zijn.

vertegenwoordigd

dagen geen gevolg
bÍnnen vèêrtien
Inalien aan hêt vêlzoek
dLe b{jeenzelf
tot
ku
n Éle werzoekê.s
word! gegeven,
wl'lEe of, bij
tê bepalên
roepi
oveigÍêan op door henzelf
is
waar de Bond g estigd
advertentÍe
in een te- plaatse
veelgelêzen
dagblad.

I.

leden en
hebben aIIe
Toegang tot de alg
ene vêrgadering
ereleden
van de Bond. ceen toegang hebben geschorste

( bestuurs- ) leden.

2, ovêr

toelati

tèr

vergadêring

van andeÍe

dan de ín

1 bedoeltle
Iede!
lid

peasonen besli st
der Bond dat nlet

de algêmene vêrgadering,
is.
hêeft
één
cleschorst
of hLtn
van het bestuuÍ
de algeneDê
ook op bii

De voorzitter
vervangers

ên dè secrêtaris
ealen a1s zodanig

dan

orzltter
r daD we1 zijn
Cler andêre b e s t u u t s l e d e n

vergaalering, Ontbreken de
zLt

êen

de vergade-ing

in het woorzitterschaP
niet
wordt ook op aleze wijze
ln zLjn Iêtzeff
de vêrgaderlng
voorELên.
dan voorzi
verhanilelde
woralen door
vergiêdering
5. Van het ter
daartoe
crêtaris
of een andêÍ door ale vootzitter
persoon notulen gemêakt vez
1

dê sêaange-

wordên gêrtovàn de algemenê vergadering
ÀIIe besluiten
(de
pfus
lft
een) van
meerderheld
nen met vofstrektê
steÍnmeD vatt ale ter vergaderlng
de geldlg
uitgebrachte
in ilê wêt of deze statuten
tenzij
aanerezige leilen,
acht niet te zijn uitgebrachtower personêÍl
monaleling gestemd,
ordt
Over zaken
tenziJ
gesloten.
briefles,
bij
ongetekende
schriftelijk
wan
een
zonder
tegenspraak
de voarultter
der vergadêríng
st
en
bepaalt.andêrê
wÍlze
van
cler êani,qezLgen een
verStaken de stemnèn over zakenr ilan is het voorstel
EtêÍrnlng

plaats.

Staken

bij

de herstenming

ovêr

perEonen

dlê biJ ale eeÍdè twêe pêrsoÍten
tussen
stêmln1ng plaatê
ste EterÍming de neestê stênmen oP zíclt verenigden
oordêel
van de voolzituitgesproken
Het ter vergadering
Hetzelfde
is genomen. is beslissenal.
ter dat een beslui.t
voorzovêr
sluit.
geldt
voor ale inhoud vên êên gênomen
vastgesteld
gesteÍrd wèrd ovêÍ een nl-et schrlfteliik
na het uLtspreken
voorsteL,
onmtddellijk
Wordt echtet
de luistlid
bêdoelde
oordeel
van het Ín het voorgaandê
êen níeuwe stenning
dan vindt
heid daarvan
betwist,
dLt verpl.aats
id der vergaderíng
wanrleer dle nêêrd
ste,nmiDg niet
de oorspronkeliike
langt,
dan weL -indien
gèechieddeéén sterngêt'êchhoofdeLl-Jk
of schriftelj.Jk
tigde êan',Jezige dít verfangt.
de rechtsgevolgen
steÍntning vervallen
Doo! deze nleuwe
ingste
van de oorspÍoDkelijke
dèze
mig bêslult
van êIfe lealen, ook aI zijn
5. Een éénst

nls

van het

besluit

bestuur

genomen, dezelfde

van de afgemene vergadering'

kracht

afs

eeíl

r)-Lacl ó

6.

aIIe
zolang rn een afgemenê vergadeÍing
kunnên gefdige
of vèrtege
rdigd
zijn,

oproêplng
vèn \{Uzê

ledên a
besfuiten

êzig
wor-

pfáatsgêhad
of is deze niet
op de voorgeschregeschied
of ls enig ênder vooischrift
om ent

in artikêl
11 l-td 4 woralen de
1.. Behoudens het bepêalóe
algenene vergadèringên
bijeêngeroepeD
door het bestuur
d.'or niddêl
kennisgevÍng
van een schriftefijke
aan de
1êden..

2. De schriftelijkê
kennj.sgêving wordt tê
lnstè
viêr
voor de:dag van de vergêdeÍj.ng verzonden en bevat
beha elen onderwerpen.

weken
de te

1 . Deze statuten
kunnen worden gehrÍjzigcl
btj
bèsLuit
van dê
gênomên met een meerderheid
vên
algemêne vergadering,
van dê geldig
tenmiÍrste
tweê,/derde
uitgebrachtê
stênmên
in êen vergadering
waarin
te
iDstê
de bêIft
vón het
aantal
Leden tegenwoordjg
Is.
Indien
of vertegenwoordigd
in een vergaderi
tot
statutenwijwaarin
een voorstêI
zlging
niet dê hel-ft van het aanta] leaan de orde is,
den tegenroordig
oordLgal ls,
dan wordt
eeD
of vertegê
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