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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, zesentwintig januari tweeduizend tweeëntwintig, verschenen voor mij,
mr. Mathijs Alexander van Gaalen, notaris te Aalsmeer:
l. de heer Gerardus Petrus Hermanus Ubink, wonende Cactuslaan 25, 1433 GZ --

Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, geboren te Aalsmeer op zes juli
negentienhonderddrieënzestig, zich legitimerende door middel van zijn
Nederlandse Identiteitskaart, nummer: IG2PCJ381, afgegeven te Aalsmeer op -
twee april tweeduizend veertien;------------------------------------------------------

2. de heer Petms Wilhehnus Maria Lentjes, wonende Schweitzerstraat 56, 1433 --

AH Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, geboren te Arnhem op twee febmari -----
negentienhonderdzevenenvijflüg, zich legitimerende door middel van zijn ------
paspoort, nummer: NVPHL29J3, afgegeven te Aalsmeer op negenentwintig —
maart tweeduizend veertien, ------------------------------------------------------------

te dezen handelende als voorzitter respectievelijk secretaris van en als zodanig
rechtsgeldig vertegenwoordigende de vereniging: R.K. SPORTVERENIGING --—
DOOR EENDRACHT STE gevestigd te Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, — - -
adres: Wim Kan Dreef 4, 1433 HM Kudelstaart, gemeente Aalsmeer, ingeschreven --
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 40595071,
hierna te noemen: de vereniging.
Inleiding
De comparanten, handelend als gemeld, gaven te kennen: -------------------------------

dat de vereniging op één september negentienhonderdtweeëndertig is -----------
opgericht;
dat de statuten van de vereniging voor het laatst zijn gewijzigd bij akte van ----
statutenwijziging op zeven april negentienhonderdnegenentachtig verleden ----
voor mr. E.J.J. Hiel, destijds notaris te Aalsmeer; -----------------------------------
dat de algemene vergadering van de vereniging in haar op zestien december —
tweeduizend eenentwintig gehouden vergadering heeft besloten tot wijziging --
van de statuten als omschreven in het aan deze akte te hechten exemplaar van -
de notulen van die vergadering; --------------------------------------------------------
dat zij comparanten op grond van de statuten van de vereniging bevoegd zijn --
tot het doen verlijden van de notariële akte van statutenwijziging.

Uitvoering
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden ter uitvoering van voormeld ----
besluit dat de huidige statuten van de vereniging komen te vervallen en worden ----"
vervangen door nieuwe statuten, luidende als volgt:
Artikel l - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid
l. De vereniging is genaamd R.K. Sportvereniging "Door Eendracht Sterk" ---

hierna te noemen: "de vereniging". --------------------------------------------------
Zij heeft haar zetel in de gemeente Aalsmeer.
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2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
3. De vereniging is ingeschreven in het handelsregister, dat wordt gehouden bij --

de Kamer van Koophandel onder nummer: 40595071.
Artikel 2 - Duur

l. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. -----------------------------------
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één juli van een kalenderjaar ---

tot en met dertig juni van het daaropvolgende kalenderjaar.
3. De vereniging is opgericht op één september negentienhonderdtweeëndertig. --
Artikel 3 - Doel
l. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de -----

voetbal- en handbalsport in al zijn verschijningsvormen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:

a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB)
en het Nederlands Handbal Verbond (NHV);

b. deel te nemen aan door de KNVB en NHV georganiseerde of
goedgekeurde wedstrijden en evenementen;

c. zelf evenementen op het gebied van de voetbal- en handbalsport te
organiseren;

d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen, te onderhouden en/of --
te huren.

3. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen.
Artikel 4 - Lidmaatschap
l. a. Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn

toegelaten. ------------------------------------------------------------------------
b. Alleen degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van - -

de KNVB ofNHV, kunnen lid zijn van de vereniging.
2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten - -

degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNVB of NH V worden --"
toegelaten, of van wie de KNVB ofNHV het lidmaatschap heeft
beëindigd.

b. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen
die in de vereniging een functie - welke dan ook - bekleden, het
lidmaatschap van de KNVB ofNHV aan te vragen.

c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging -
wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNVB ofNHV.

3. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de -
eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, zulks met --
inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde.

4. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering een lid wegens
bijzondere verdiensten voor de vereniging het predicaat "lid van verdienste", --
"erelid" of'erevoorzitter" verlenen. ---------------------------------------------------

5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata -
van de leden zijn opgenomen, een en ander op een door de KNVB ofNHV ----
aan te geven wijze.
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Artikel 5 - Rechten en verplichtingen
l. De vereniging en de KNVB ofNHV kunnen, voor zover uit de statuten van de

vereniging onderscheidenlijk van de KNVB ofNHV niet het tegendeel -—--—
voortvloeit, ten behoeve van de leden rechten bedingen.
De vereniging kan m een voorkomend geval ten behoeve van een lid
nakoming van bedoelde rechten en schadevergoeding vorderen, tenzij het lid --
het bestuur onderscheidenlijk het bestuur van de KNVB ofNHV schrifitelijk ---
mededeelt het betreffende bestuur daartoe niet te machtigen.

2. Het bestuur van de vereniging respectievelijk van de KNVB ofNHV kan in ---
naam van de leden verplichtingen jegens derden aangaan, uitsluitend voor -----
zover de desbetreffende algemene vergadering het bestuur daartoe
vertegenwoordigingsbevoegd heeft verklaard.

3. Voor zover van toepassing gelden de in de leden l en 2 van dit artikel
bedoelde rechten en verplichtingen ook ten opzichte van de vereniging.

4. De in de leden l, 2 en 3 van dit artikel genoemde bevoegdheden worden
uitgeoefend door het bestuur.

5. De vereniging kan door een besluit van het bestuur, van de algemene -----------
vergadering of van een ander orgaan verplichtingen aan de leden opleggen. ----

6. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en jegens de vereniging te gedragen -
naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.

7. De leden zijn gehouden:
a. de statuten en de reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten —

van het bestuur, van de algemene vergadering of van een ander orgaan ---
van de vereniging na te leven;---------------------------------------------------

b. de statuten en de reglementen van de KNVB ofNHV, de besluiten van - -
een orgaan van de KNVB ofNHV, alsmede de van toepassing ------------
verklaarde wedstrijdbepalingen na te leven;

c. de belangen van de vereniging en/ofde KNVB ofNHV en/ofhaar
organen en/ofvan de voetbalsport in het algemeen, niet te schaden.

Artikel 6 - Straffen
l. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in -----

strijd is met de wet, dan wel met de statuten, reglementen en/of besluiten
van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de
vereniging worden geschaad.

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten dat in strijd is met -
de wedstrijdbepalingen, alsmede met de statuten, reglementen en/o f
besluiten van organen van de KNVB ofNHV, of waardoor de belangen -
van de KNVB ofNHV, dan wel van de voetbal- ofhandbalsport in het --
algemeen worden geschaad.

2. Indien de algemene vergadering een Tuchtreglement heefit vastgesteld,
geschiedt de behandeling van overtredingen met inachtneming van het
bepaalde in het Tuchtreglement en geschiedt de beoordeling en bestraffing van
overtredingen door de organen, die in het Tuchtreglement daartoe zijn
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aangewezen. Geschiedt de behandeling door een tuchtcommissie en door een --
commissie van beroep dan zijn deze als organen van de vereniging te -----------
beschouwen.

Daargelaten de bevoegdheid van de KNVB of NH V om overtredingen, als -----
bedoeld in lid l onder b van dit artikel te bestraffen, is het bestuur bevoegd om
overtredingen te bestraffen, tenzij het Tuchtreglement een ander orgaan
aanwijst.

a. In geval van een overtreding, als bedoeld in lid l van dit artikel, kunnen -
de volgende straffen worden opgelegd:
l. bensping; -------------------------------------------------------------------
2. schorsing;
3. ontzetting uit het lidmaatschap (royement);
4. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden, hetzij voor een

bepaalde duur, hetzij voor een in de straf bepaald aantal
wedstrijden;

5. ontzegging van het recht om één of meer in de straf genoemde
functies voor een in de straf genoemde termijn uit te oefenen;

6. geldboete.
b. Van het opleggen van een straf wordt schriftelijk aan het lid mededeling -

gedaan. In spoedeisende gevallen kan een opgelegde straf mondeling aan
het lid worden medegedeeld.

c. Een opgelegde straf kan op de website van de vereniging gepubliceerd - - -
worden.

Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van eenjaar worden opgelegd. ----
Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen de aan het lidmaatschap
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met uitzondering van het recht om
in beroep te gaan.
a. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer

een lid in strijd met de statuten, de reglementen of de besluiten van de -"
vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

b. Nadat het bestuur tot ontzetting heeft besloten, wordt het lid zo spoedig --
mogelijk door middel van een aangetekende brief met opgave van --------
redenen van het besluit in kennis gesteld.

Geldboetes kunnen worden opgelegd voor die overtredingen en tot ten hoogste
die bedragen die vooraf door het bestuur, tenzij het Tuchtreglement daar een ---
ander orgaan toe heeft aangewezen, zijn vastgesteld en op de website van de ---
vereniging zijn gepubliceerd.
a. Indien in het Tuchtreglement als bedoeld in lid 2 van dit artikel geen -----

ander orgaan wordt aangewezen, kan een lid van een op grond van lid 3 -
van dit artikel opgelegde straf binnen een maand na ontvangst van
kennisgeving daarvan, in beroep gaan bij de algemene vergadering,
tenzij in het Tuchtreglement een andere tennijn is vermeld.

b. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep wordt de ----------
tenuitvoerlegging van de opgelegde straf niet opgeschort.
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Artikel 7 - Einde lidmaatschap
l. Het lidmaatschap eindigt: ---------------------------------------------------------------

a. door de dood van het lid, in welk geval het lidmaatschap niet vererft; -----
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging; --------------------------------------------
d. door ontzetting uit het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 6 lid 6 van ----

deze statuten;

2. a. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
b. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, tenzij in het --

Tuchtreglement anders is bepaald.
3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

a. in de gevallen in de statuten genoemd;
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die de -----

statuten aan het lidmaatschap stellen;
c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het - -

lidmaatschap te laten voortduren.
4. a. Een lid kan het lidmaatschap opzeggen met inachtneming van het in dit -

artikel bepaalde. -----------------------------------------------------------------
b. Een lid kan het lidmaatschap voorts met onmiddellijke ingang

beëindigen:
l. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap -

te laten voortduren;
2. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn

beperkt of verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden
of medegedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet op hem van --
toepassing is.

Deze bevoegdheid tot opzegging komt het lid niet toe wanneer -----
rechten en verplichtingen worden gewijzigd, die in de statuten -----
nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke rechten en --
verplichtingen hieronder begrepen;

3. binnen een inaand nadat hem een besluit is medegedeeld tot
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvonn, tot fusie of
tot splitsing.

5. a. Opzegging van het lidmaatschap kan, onverminderd het onder b van dit -
lid bepaalde, slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met •
inachtneming van een opzeggingstennijn van vier weken.
Op deze termijn is de Algemene Termijnenwet niet van toepassing.

b. In afwijking van het onder a van dit lid bepaalde kan het lidmaatschap - - -
met onmiddellijke ingang worden beëindigd in de gevallen als genoemd -
in lid 3, lid 4 onder b en lid 6 van dit artikel.

c. Een opzegging in strijd met het onder a van dit lid bepaalde doet het -----
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de
datum waartegen was opgezegd.
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6. Indien een lid door de KNVB of NHV uit het lidmaatschap is ontzet of het -----
lidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het -----------------
onherroepelijk worden van deze ontzetting of beëindiging, verplicht het --------
lidmaatschap van het desbetreffende lid met omniddellijke ingang op te
zeggen.

7 Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd,
geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het eind van het boekjaar volgend op dat -
waarin werd opgezegd, zolang het lid niet heeft voldaan aan zijn geldelijke ----
verplichtingen ten opzichte van de vereniging, of zolang enige andere
aangelegenheid waarbij hij betrokken is niet is afgewikkeld, de
tenuitvoerlegging van een opgelegde sti-af daarin begrepen.
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen recht uitoefenen, met
uitzondering van het recht om binnen de gestelde termijn in beroep te gaan. ----

Artikel 8 - Donateurs

l. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke personen of rechtspersonen die door het bestuur

zijn toegelaten en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een ----
door het bestuur vastgestelde minimale bijdrage te storten. -----------------------

3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen in -
of krachtens de statuten en/of reglementen zijn toegekend of opgelegd.

4. De rechten of de verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds
door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor --
het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ---------------------
Artikel 9 - Bestuur -------------------------------------

l. a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie meerderjarige personen die door - -
de algemene vergadering uit de leden in functie worden benoemd.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene
vergadering.

b. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter, secretaris en
penningmeester.

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het bestuur of door ten minste - - -
drie leden. De kandidaatstelling geschiedt niet door middel van een bindende --
voordracht.

3. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor een periode van drie j aar en treedt af -- - -
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden ---
zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature is benoemd, -----
neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

4. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester worden in functie benoemd. -
In zijn eerste bestuursvergadering na een benoeming van bestuursleden, stelt ---
het bestuur in onderling overleg de taken van de overige bestuursleden vast en
doet hiervan - door middel van een schriftelijke of langs elektronische weg ----
verzonden kennisgeving en/ofdoor middel van een bericht op de website van --
de vereniging - mededeling aan de leden.
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5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak, waarbij men zich moet richten naar de
belangen van de vereniging en de met haar verbonden ondernemingen of
organisaties. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van —
twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen geheel aansprakelijk ter --
zake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet -----
nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te
wenden.

6. De algemene vergadering kan een beshiurslid schorsen of ontslaan indien zij - - -
daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste twee/derde

van de geldig uitgebrachte stemmen met een minimum van negentig geldig ----
uitgebrachte stemmen.
Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken.

8. Het bestiur moet in meerderheid bestaan uit: ----------------------------------------

a. personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de
vereniging en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een
geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun ---
deelname aan wedstrijden en/of trainingen;

b. personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die
financiering verstrekt aan de vereniging en/ofeen aan de vereniging
gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van --
de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen.

c. Onder het verstrekken van financiering als bedoeld onder a en b van dit -
lid wordt niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter
grootte van vijf procent (5%) of minder van de netto-omzet van de
vereniging en (indien van toepassing) de aan de vereniging gelieerde -----
entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de
vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/ofti-ainingen.

Artikel 10 - Bestuursbevoegdheid
l. Behoudens beperkingen volgens de stahiten is het bestuur belast met het

besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald in verband met belet of

ontstentenis van een van de bestuursleden, blijft het bestuur bevoegd tot
uitoefening van al zijn taken en bevoegdheden.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te -------
beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.
In geval van belet of ontstentenis van alle beshiursleden, berust het bestuur ----
tijdelijk bij de door de kascommissie aan te wijzen personen. -------------------
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Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de
aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.

3. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en - -
de taken en de bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.

4. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen - -
van zijn taken te doen uitvoeren door commissies die door het beshiur zijn -----
benoemd.

5. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, ----
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verh-ijging,
vervreemding ofbezwaring van registergoederen en tot het aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -------------------------

6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming -----
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heefit dat
tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 9 lid 5.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het
besluit genomen door de algemene vergadering.

Artikel 11 - Vertegenwoordiging
l. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders -

voortvloeit.

2. a. De vereniging wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door - -
de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de

penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden -----
tezamen met een ander bestuurslid.

b. Het bestuur is bevoegd aan anderen een schriftelijke voknacht te
verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de -
volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen.

3. a. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging die aan het bestuur of aan
bestuursleden toekomt, is onbeperkt en onvoorwaardelijk, voor zover uit
de wet niet anders voortvloeit. Een wettelijk toegelaten of
voorgeschreven beperking van of voorwaarde voor de bevoegdheid tot --
vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. -

b. De uitsluiting, beperkingen en voorwaarden gelden mede voor de
bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vereniging ter zake van de --
in artikel 10 lid 5 van deze statuten bedoelde rechtshandelingen. ----------

4. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid -----
niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het
aangaan van de desbetreffende rechtshandeling is besloten.

Artikel 12 - Rekening en verantwoording
l. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de

vermogenstoestand van de vereniging dat daamit te allen tijde zijn rechten en --
verplichtingen kunnen worden gekend.
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2. a. Het bestuur brengt op de algemene vergadering binnen zes maanden na -
afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze tennijn door--
de algemene vergadering - een jaarverslag uit over de gang van zaken in
de vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter -
goedkeuring aan de algemene vergadering over.

b. De onder a bedoelde stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; -----
ontbreekt een handtekening van een bestuurslid, dan wordt hiervan onder ------
opgave van redenen melding gemaakt.
Na afloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in ---
rechte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen.

3. a. De algemene vergadering benoemt een kascommissie, bestaande uit
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. ----------------

b. De leden worden benoemd voor de duur van twee jaar en treden volgens
een op te maken rooster af. Zij zijn aansluitend slechts éénmaal -----------
herbenoembaar.

c. De kascommissie onderzoekt de balans en de staat van baten en lasten en

brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ---
4. Het bestuur is verplicht de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle

door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te tonen en inzage in de boeken en de bescheiden van de vereniging --
te geven.

5. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de
rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle
handelingen, voor zover die uit de jaarstukken blijken.

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden l en 2 van dit ---
artikel zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 13 - Geldmiddelen en contributie

l. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van de leden; --------------------------------------------------------
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giflten en andere inkomsten. -----------------------------------------

2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door --
de algemene vergadering van tijd tot tijd zal worden vastgesteld.
Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende -----
bijdrage betalen. --------------------------------------------------------------------------

3. Degene, aan wie het predicaat erelid of ere voorzitter is verleend, is vrijgesteld -
van het betalen van contributie.

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft niettemin
de contributie voor het gehele boekjaar verschuldigd.

Artikel 14 - Besluiten van organen van de vereniging
l. Orgaan van de vereniging zijn het bestuur en de algemene vergadering,

alsmede die commissies en personen die krachtens de statuten door de
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algemene vergadering zijn belast met een nader omschreven taak en aan wie ---
daarbij door de algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. -"

2. a. Het in een vergadering van een orgaan uitgesproken oordeel van de
voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover -----
werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk -----
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid -
van de 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. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gemaakt, die op de ---•
eerstvolgende vergadering van het orgaan dienen te worden goedgekeurd.

4. a. Een besluit van een orgaan dat in strijd is met de wet of met de statuten, -
is nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit.
Een nietig besluit mist rechtskracht. --------------------------------------------

b. Is een besluit nietig, omdat het is genomen ondanks het ontbreken van -- -
een door de wet of de statuten voorgeschreven voorafgaande handeling --
of mededeling aan een ander dan het orgaan dat het besluit heeft
genomen, dan kan het door die ander worden bekrachtigd.
Is voor de ontbrekende handeling een vereiste gesteld, dan geldt dit
vereiste ook voor de bekrachtiging.

c. Bekrachtiging is niet meer mogelijk na afloop van een redelijke termijn, -
die aan de ander is gesteld door het orgaan dat het besluit heeft genomen
of door de wederpartij tot wie het was gericht.

5. a. Een besluit van een orgaan is, onverminderd het elders in de wet omtrent
de mogelijkheid van een vernietiging bepaalde, vernietigbaar:
l. wegens strijd met wettelijke of statutaire bepalingen die het tot -----

stand komen van het besluit regelen;
2. wegens strijd met de redelijkheid en billijkheid, als bedoeld in

artikel 5 lid 6 van deze statuten;
3. wegens strijd met een reglement.

b. Tot de onder a van dit lid bedoelde bepalingen behoren niet die welke de
voorschriften bevatten, waarop in lid 4 onder b van dit artikel wordt
gedoeld.

6. De bevoegdheid om vernietiging van een besluit te vorderen, vervalt een jaar - -
na het einde van de dag, waarop hetzij aan het besluit voldoende bekendheid is
gegeven, hetzij een belanghebbende van het besluit kennis heeft genomen of --
daarvan is verwittigd.

7. Een besluit dat vernietigbaar is op grond van het bepaalde in lid 5 onder a van -
dit artikel, kan door een daartoe strekkend besluit worden bevestigd.

Dossier:2021.1526/bah
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Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor het te bevestigen besluit. ---
Bevestiging is niet mogelijk zodra een vordering tot vernietiging aanhangig is.
Indien de vordering wordt toegewezen, geldt het vernietigde besluit als
opnieuw genomen door het latere besluit, tenzij uit de strekking van dit besluit
het tegendeel voortvloeit.

Artikel 15 - Algemene vergaderingen
l. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, -

die niet bij de wet of bij, dan wel krachtens de statuten aan andere organen zijn
opgedragen.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene
vergadering gehouden (de jaarvergadering). Buitengewone algemene
vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht.

3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van ten minste veertien (14) dagen.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden
schriftelijke kennisgeving en/ofvia een langs elekü-onische weg toegezonden -
bericht, met gelijktijdige vermelding van de agenda.

4. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig -
aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (l/10de) ""
gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het --
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken na indiening van het verzoek.

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt
gegeven kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door -
oproeping overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit artikel of door ---
het plaatsen van een advertentie in ten minste één, ter plaatse waar de -"-
vereniging is gevestigd, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen ----
alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van de
vergadering en het opstellen van de notulen.

5 De agenda van de jaarvergadering bevat onder meer:
a. vaststelling van de nottilen van de vorige algemene vergadering;
b. jaarverslag van het bestuur;
c. financieel jaarverslag over het afgelopen boekjaar;
d. verslag van de kascommissie;
e. goedkeuring van de balans en van de staat van baten en lasten en de

daarbij behorende toelichting;
f. vaststelling van de contributies;
g. vaststelling van de begroting;
h. benoeming bestiursleden;
i. benoeming kascommissieleden;
j. rondvraag. --------------------------------------------------------------------------

Artikel 16 - Het leiden en notuleren van algemene vergaderingen
l. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur -

of door zijn plaatsvervanger.
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Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander -----
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. -

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door een
beshiurslid notulen gemaakt, ook als deze digitaal gehouden wordt.
De notulen worden op de website van de vereniging gepubliceerd of op een ----
andere wijze ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende
algemene vergadering te worden vastgesteld. ----------------------------------------

Artikel 17 - Toegang en besluitvorming algemene vergadering
l. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.

b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de
algemene vergadering.

c. In afwijking van het onder b van dit lid bepaalde heeft een geschorst lid -
slechts het recht op toegang tot de algemene vergadering om daarin voor
zijn verdediging het woord te voeren, als overeenkomstig het bepaalde ---
in de artikelen 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een aan hem -
opgelegde straf wordt behandeld.

d. Elke bestuurder heeft een raadgevende stem in zaken waarover de
algemene vergadering over moet besluiten.

2. a. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.
b. Leden jonger dan achttien (18) jaar zijn niet bevoegd te stemmen

omtrent de goedkeuring van de jaarrekening en omtrent besluiten met ----
betrekking tot fusie, splitsing en ontbinding van de vereniging.
In de hiervoor gemelde gevallen komt het stemrecht toe aan één
wettelijk vertegenwoordiger. In deze gevallen heeft de wettelijk
vertegenwoordiger toegang tot de algemene vergadering waarin over het
betreffende voorstel wordt gestemd, ook wanneer de wettelijk
vertegenwoordiger geen lid is van de vereniging.

3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk
gemachtigd ander lid van achttien (l 8) jaar en ouder.
Aan de eis van een schriftelijke volmacht wordt voldaan als de volmacht
elektronisch is vastgelegd. De gemachtigde kan echter, naast zijn eigen stem, --
in totaal voor niet meer dan twee andere leden stem uitbrengen.

4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, ----
anders dan in hun hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen
kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan hun echtgenoot en
bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.

5. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht ---
als een besluit van de algemene vergadering.

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, tenzij --
de voorzitter of de algemene vergadering een schriftelijke stemming wenselijk
acht. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit
geschiedt op voorstel van de voorzitter.

Dossier:2021.1526^ah
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7. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet

anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. ----

8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de ---
uitgebrachte stemmen op zich heefit verenigd.
Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming -
gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte
stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de
meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. ---------------
Indien bij die tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot.

9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die:
blanco uitgebracht zijn;
op enigerlei wijze ondertekend zijn;
iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht; of
andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt ----
gestemd.

b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde --
meerderheid waar vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.

Artikel 18 - Elektronisch stemmen

l. De leden die krachtens artikel 17 van deze statuten stemgerechtigd zijn, --------
kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elektronisch ---------

communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan
uitoefenen.

2. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch --
communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan binnen een -----
door het bestuur vooraf gestelde termijn, worden gelijkgesteld met stemmen ---
die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebmik van het elektronisch ------
communicatiemiddel.

Artikel 19 - Statutenwijziging
l. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat
aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste
veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -----
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen ----
vóór 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.

Dossier:2021. 1526/bah
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Bovendien wordt van de voorgestelde wijziging ten minste veertien dagen
vóór vergadering kennisgegeven aan alle leden door middel van schriftelijke --
kennisgeving en/ofvia een langs elektronische weg toegezonden bericht.

3. Het bepaalde in de leden l en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in -
de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het -
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen.

4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig --
uitgebrachte stemmen.

5. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een
notariële akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in
het clubblad en/ofop de website van de vereniging. Ieder besftiurslid -----
afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd.

b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging •
en de gewijzigde statuten in het handelsregister gehouden door de
Kamer van Koophandel neer te leggen. --------------------------------------

6. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten de voorafgaande -----
goedkeuring van de KNVB en NHV. Hetzelfde geldt voor de wijziging van de
naam van de vereniging.

Artikel 20 - Fusie

l. Voor een besluit tot fusie met een andere vereniging is het bepaalde in artikel --
19 lid l, 2en4 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.

2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden ----
medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld een fusie aan te gaan
met één of meer met name genoemde andere verenigingen. De tennijn voor ----
oproeping tot zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen. -

Artikel 21 - Ontbinding en vereffening
l. a. Voor een besluit tot ontbmding van de vereniging is het bepaalde in

artikel 19 lid l en lid 2 van deze statuten van overeenkomstige
toepassing.

b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van - -
de algemene vergadenng, genomen met ten minste twee/derde van het ---
aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste
drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is (quorum). -----

c. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het aantal ter algemene
vergadering aanwezige leden, tot ontbinding worden besloten op een -----
volgende, ten minste acht doch uiterlijk dertig dagen na de eerste, te
houden algemene vergadering. Het besluit moet worden genomen met ---
een meerdéïhèid van twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte
stemmen. ---------------

2. Bij de oproeping, van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden - - - -
medegedeeld, dat;tér vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet ten
minste veertiep dagen bedragen.

Dossier: 2021 1526^ah
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3. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging -

op als vereffenaars.
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de - -- -

alsdan zitting hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige
benoeming van één of meer vereffenaars.

4. Bij een besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig - - - -
saldo bepaald, terwijl de algemene vergadering tevens één of meer bewaarders
aanwijst. Het batig saldo kan uitsluitend ten goede komen aan een mstelling ---
die zich een maatschappelijk doel ten doel stelt.

5. De slotafrekening behoeft de goedkeuring van het bestuur amateurvoetbal van
de KNVB en het bestuur van het NHV.

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de -
bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. ----
In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moet aan haar ---
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten door de
bewaarders) worden bewaard gedurende zeven jaar na afloop van de
vereffening.

Artikel 22 - Reglementen
l. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement of algemeen

reglement, het tuchtreglement of andere reglementen vaststellen en wijzigen. --
2. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend -

recht bevat, noch met de statuten.
3. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de -

statuten en reglementen van de KNVB ofNHV.
WAARVAN AKTE is verleden te Aalsmeer op de datum in het hoofd van deze -----
akte vermeld. De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De verschenen personen hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing ---
van de akte en tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis --
genomen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, -"-
eerst door de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
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Notulen van de algemene ledenvergadering (AL V) van s.v. RKDES
d. d. maandag 22 november 2021.

l. Opening

Om 20.00 uur opent voorzitter a. i. G. Ubink de algemene ledenvergadering met een hartelijk
welkom aan alle leden, vrijwilligers, ouders, sponsors, bestuursleden en commissieleden. En
speciaal welkom aan onze erevoorzitter F. Kuipers.
De vergadering vindt plaats in de kantine van RKDES, met inachtneming van de geldende
Corona-regels. ESA ging hiermee akkoord. Geïnteresseerden kunnen ook via Zoom
meeluisteren en -kijken (J. Hoogenbosch is de facilitator van deze Zoom-vergadering).
De gebruikte PowerPointpresentatie is als losse bijlage bjjgevoegd bij deze notulen.
De voorzitter memoreert dat het een heel bijzonder jaar was. Vanwege opnieuw Corona,
maar ook vanwege het historische besluit om met voetbal helemaal naar de zaterdag over te
gaan.
Er wordt, volgens traditie, een moment stilte gehouden voor hen die ons afgelopen seizoen
zijn ontvallen binnen de vereniging, familie en vriendenkring.

Voorzitter G. Ubink stelt vervolgens de bestuursleden voor.

Aanwezig zijn in de kantine 19 leden en 9 bestuursleden. Via Zoom nemen 7 mensen deel.

Secretaris P. Lentjes meldt afmeldingen van J. Springintveld, L. Stieva, P. Meijn en A. Groot.
Er is één ingekomen stuk: een brief van M. v. d. Horst over J012-1. Deze krijgt het woord om
de brief toe te lichten.

G. Ubink reageert dat het erg jammer is als kinderen niet kunnen spelen, omdat Plezier,
Passie en Prestatie immers voorop staan. De Technische Commissie (TC) doet elk jaar erg
zijn best om tot goede teamindelingen te komen, ook dit jaar weer. Het blijft lastig en soms
moeten er knopen worden doorgehakt. Er is afgesproken dat op heel korte termijn een
gesprek plaats zal vinden tussen G. Ubink, K. Nieuwendijk (namens de TC) en dhr. V. d.
Horst.

Z Vaststellen notulen ALV 23 november 2020

De notulen zijn gepubliceerd op website van RKDES en zijn (als link) meegestuurd in de
uitnodiging voor deze AL V.
De notulen worden doorgenomen en er wordt geconcludeerd dat ze juist en volledig zijn. De
notulen worden door de ALV goedgekeurd met dank aan de samensteller, P. Lentjes.

3, Jaarversla over seizoen 2020-2021

hfet Jaarverslag over het seizoen 2020-2021 is gepubliceerd op de website en is (als link)
meegestuurd in de uitnodiging voor deze ALV. Het is met de bijdragen van verschillende
bestuursleden samengesteld door de secretaris P. Lentjes.
Hij licht toe dat er dit jaar gekozen is voor een compact jaarverslag met aandacht voor
actuele ontwikkelingen en onderwerpen waar het bestuur in afgelopen seizoen mee bezig is
geweest. Het verslag wordt door de betrokken bestuursleden per onderwerp kort besproken.
In het Jaarverslag staat bij H. 2 vermeld dat er op 28 november 2021 een feestelijk afscheid
is ingepland voor de vier bestuursleden die in 2020 uit het bestuur gegaan zijn. P. Lentjes
meldt dat vanwege de nieuwe Corona-maatregelen besloten is deze bijeenkomst wederom
uit te stellen. Hopelijk kan deze in het voorjaar van 2022 plaatsvinden.
Opmerking van Th. Raadschelders: er staat op pag. 1 tweemaal Jan Zethof.
P. Lentjes zegt dat dit inderdaad een foutje is en dat er éénmaal Jan van Leeuwen had
moeten staan.



Er zijn verder geen vragen over het Jaarverslag.
Het wordt door de ALV goedgekeurd en vastgesteld.
De voorzitter dankt de schrijvers van de stukken voor het Jaarverslag en secretaris P.
Lentjes voor de coördinatie en eindredactie.

4_ Financieel 'aarversla over 2020-2021

4. 1 (Tweede) penningmeester N. Luijten licht het financieel jaarverslag toe over het boekjaar
van 1 juli 2020 - 30 juni 2021.
hlij meldt dat het jaar met een positief resultaat van ongeveer 14. 000 euro kon worden
afgesloten. Begroot was, vanwege Corona, een negatief resultaat van 28.000 euro.

Een aantal opbrengsten was lager dan begroot, zoals kantine (groot deel van seizoen
gesloten geweest), contributies (voor bepaalde groepen tweede termijn niet geïnd), sponsors
(toch paar sponsors kwijtgeraakt) en bazaar/ Loterij (niet kunnen organiseren).
Op een aantal kostenposten kon bespaard worden zoals veldhuur (minder afdracht naar
gemeente), zaalhuur (geen handbal en zaalvoetbal), elektra, afdracht KNVB,
personeelskosten, spelmateriaal en kleding.

Het positieve resultaat is vooral te danken aan subsidies die RKDES heeft verkregen. Het
gaat hierbij om NOW (Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid, een tegemoetkoming
i.v. m. doorbetaling lonen); TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) en TASO (Tegemoetkoming
Amateur Sport Organisaties).

K. Nieuwendijk merkt op dat dit een mooi resultaat is in het Coronajaar.
Er zijn geen verder vragen over de Winst- en Verliesrekening.

4.2 Verslag kascontrolecommissie.

R.K.D. E.S. KUDELSTAART

Verklaring kasconlrolecommusic RKDES
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De kascontrolecommissie bestaat uit P. du Pau jr. en B. Vreken. Zij hebben de boeken
hebben gecontroleerd. Er zijn geen onregelmatigheden aangetroffen en alles zag er keurig
uit. De penningmeester heeft goed werk gedaan, aldus verklaart P. de Pau namens de
kascontrolecommissie. Hun schriftelijke verklaring is als bijlage bij deze notulen gevoegd.
De voorzitter dankt B. Vreken en P. de Pau jr., die voor het tweede en laatste jaar lid was
van deze commissie.

4.3 Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie. B. Vreken blijft nog een jaar lid en A. ten Broek
treedt op voorstel van het bestuur tot deze commissie toe als nieuw lid. Zij stelt zich kort voor
(begeleidster van Handbal C1-team).
De Algemene Ledenvergadering stemt in met deze benoeming.

4.4 De Algemene Ledenvergadering stemt in met het gevoerde financiële beleid en
dechargeert het bestuur voor het gevoerde beleid. De voorzitter bedankt de leden voor het in
het bestuur gestelde vertrouwen.

5^ Bestuursverkiezin

P. Lentjes is aftredend en herkiesbaar.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld.
P. Lentjes wordt (onder applaus) herbenoemd door de ALV. Voorzitter Ubink bedankt hem
namens de leden, voor zijn bereidwilligheid zich weer enkele jaren voor RKDES in te zetten.

Voorzitter a. i. G. Ubink meldt dat er binnen het bestuur een vacature is voor 1e

penningmeester, die o. a. contact onderhoudt met kantinecommissie, sponsorcommissie e.d.
Suggesties zijn zeer welkom.
Datzelfde geldt voor suggesties voor kandidaat-voorzitter. G. Ubink hoopt dat er komend
voorjaar iemand is die ingewerkt kan worden en op de ALV van 2022 benoemd kan worden.

G. Ubink richt daarna het woord tot Th. Raadschelders. Hij is van 1991 tot 2007 secretaris
van het bestuur geweest en heeft op de ALV van 3 december 2007 het erelidmaatschap van
RKDES ontvangen.
Hij heeft ook 1991 tot juni 2021 de ledenadministratie gedaan (mutaties leden bij de KNVB
en inning contributies van zowel de voetbal- als handballeden). Dit werk is nu door andere
overgenomen (zie Jaarverslag hoofdstuk 3).
Th. Raadschelders wordt met cadeaubonnen en bloemen bedankt voor zijn zeer
gewaardeerde jarenlange inzet en wordt met applaus beloond door de aanwezigen.

6, Be rotin 2021-2022

6. 1 Tweede penningmeester N. Luijten licht de begroting 2021-2022 toe.
Door de nu geldende Corona-maatregelen zijn er wederom nog veel onzekerheden. De
grootste onzekerheid is wat er met de kantine gaat gebeuren.
Er wordt toch nog een kleine plus van 900 euro begroot.
Er zijn geen vragen.

6.2 Vaststellen van de begroting 2021-2022
De ALV stemt in met de gepresenteerde begroting.
G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen.

6.3 Vaststelling van de contributie 2022-2023
Zoals het er nu naar uitziet, hoeft de contributie voor het seizoen 2022-2023 niet verhoogd te
worden. Het zijn echter, door Corona, onzeker tijden. Het bestuur stelt voor om, als bestuur,
in maart/april 2022 te bezien wat nodig is en dan eventueel tot aanpassingen besluiten.
De ALV geeft stemt hiermee in.



G. Ubink bedankt de ALV voor het gestelde vertrouwen.

7. Voorstel tot statutenwi'zi in

Directe aanleiding om de statuten aan te passen vormt de inwerkingtreding van de Wet
Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR), per 1 juli 2021. Daarnaast was modernisering
van de statuten op een aantal punten wenselijk.
De nieuwe (concept)statuten staan vermeld op de RKDES website en zijn (als link)
meegestuurd bij de uitnodiging voor deze ALV.
P. Lentjes licht dit toe aan de hand van een aantal Powerpointsheets (zie losse bijlage).
Hierbij worden de belangrijkste veranderingen in de statuten kort doorgelopen.
Er zijn geen vragen over de voorgestelde statutenwijziging.
Gezien het (beperkte) aantal aanwezige leden, kan er op deze ALV geen besluit worden
genomen over de voorgestelde statutenwijziging.
Voor een besluit dient namelijk, volgens de huidige statuten, twee/derde van het aantal leden
aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Indien dit niet het geval is, dient er binnen 4 weken
een tweede vergadering te worden gehouden, waarbij een besluit kan worden genomen
ongeacht het aantal aanwezige leden (volgens onze huidige statuten, art 19, lid 3).
Het bestuur kondigt daarom meteen een volgende extra ALV aan OD 16 december 2021 om
19.30 uur, met als enige agendapunt: voorstel tot statutenwijziging.

F. Kuipers vraagt of er ook een Huishoudelijk Reglement gemaakt is.
G. Ubink antwoordt dat de wet niet verplicht tot het hebben van een hluishoudelijk
Reglement. Het bestuur is wel bezig met een handboek waarin bijv. praktische afspraken
over het werk van commissies worden omschreven.

8^ Voorstel tot benoemin van twee vriwilli ers als lid van verdienste

G. Ubink stelt namens het bestuur aan de ALV voor te benoemen:

• L. Fokker tot lid van verdienste.

• L. Stieva tot lid van verdienste.

De ALV stemt met luid applaus in met deze benoemingen.
G. Ubink reikt het bijbehorende certificaat en een boeket bloemen uit aan L. Fokker.
L. Stieva is helaas ziek en krijgt het certificaat en de bloemen z.s. m. thuisbezorgd.
G. Ubink feliciteert de twee vrijwilligers namens alle leden en vrijwilligers. Beiden zijn al zo'n
kleine 40 jaar actief bij RKDES. Samen aan de slag met allerlei technische zaken; samen
achter de bar als kantinemedewerkers. L. Fokker is daarnaast jaren scheidsrechter geweest.
L. Stieva was jarenlang actief bij het driedaagse Voetbalkamp.
G. Ubink noemt het daarom voor beiden ook een soort "oeuvre-prijs".

Het bestuur heeft ervoor gekozen om de namen van erevoorzitters, ereleden en leden van
verdienste vast te leggen op een "eregalerij", een bord dat bij de ingang van de kantine zal
komen te hangen, hliermee probeert het bestuur een stuk van de historie van de vereniging
én waardering vanuit de leden vast te leggen.
Het bord is aangepast en aan L. Fokker en L. Stieva het verzoek dit binnenkort op te
hangen.

9. Rondvraa

K. Nieuwendijk vraagt waarom de contributie niet omhoog gaat, omdat alle kosten immers
omhoog gaan. G. Ubink antwoordt dat het bestuur dit nu niet nodig acht en dat het in het
voorjaar 2022 goed bekeken zal worden.



K. Nieuwendijk stelt, naar aanleiding van de brief van dhr. V. d. Horst die bij de opening van
de vergadering kort besproken is, dat de Technische Commissie al zeer veel tijd heeft
gestopt in de J012-2. hfij hoopt dat het gesprek binnenkort tot een redelijke afronding zal
leiden.

10. Sluitin .

Voorzitter a. i. G. Ubink bedankt iedereen voor de deelname en belangstelling en hij bedankt
de medebestuursleden voor het mede-organiseren van deze AL V.
De vergadering wordt om 21 .30 uur afgesloten.

Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris

De ebruikte Powerpoint resentatie is als losse bi'la e bi' evoe d.



Notulen van de digitale extra algemene ledenvergadering (ALV) van
s.v. RKDES d. d. donderdag 16 december 2021.

1^ Opening

Om 19. 35 uur opent voorzitter a. i. Gert Ubink deze extra algemene ledenvergadering.
Vanwege de geldende Corona-maatregelen wordt deze digitaal (via Zoom) gehouden.
Aanwezig zijn 7 bestuursleden: G. Ubink, A. Alders, A. Vishnudatt, B. Buskermolen, R. van
Bers, R. de Graaf en P. Lentjes. Er is een afmelding ontvangen van bestuurslid N. Luijten.
Verder zijn aanwezig: F. Kuipers (erevoorzitter), P. du Pau (sponsorcommissie) en J.
Hoogenbosch (begeleider bestuursverandering RKDES en moderator van deze Zoom-
vergadering). Er is een afmelding ontvangen van K. Nieuwendijk (technische commissie).

Voorzitter Ubink bedankt allen die deelnemen aan deze Zoom-vergadering voor hun
belangstelling.

2_ Voorstel tot statutenwi'zi in

Het enige agendapunt vandaag is het voorstel van het bestuur tot wijziging van de statuten
van RKDES. Directe aanleiding vormt de inwerkingtreding van de WBTR (Wet Bestuur en
Toezicht Rechtspersonen) per 1 juli 2021. Daarnaast was modernisering van de statuten op
een aantal punten wenselijk. De huidige statuten dateren van 1989.
Voorzitter G. Ubink licht toe dat voor een besluit tot statutenwijziging twee/derde van het
aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd dient te zijn (statuten, art. 19, lid 3). Dat was op
de vorige ALV van 22 november 2021 niet het geval. Er kon toen geen besluit genomen
worden. Toen is meteen deze nieuwe ALV van vandaag aangekondigd. Nu kan er een
besluit genomen worden, ongeacht het aantal aanwezigen (statuten, art. 19, lid 3).
Secretaris P. Lentjes heeft de statutenwijziging reeds toegelicht tijdens de ALV van 22
november 2021 met behulp van een Powerpoint presentatie.
Géén van de aanwezigen blijkt nog behoefte te hebben aan een verdere uitleg.

Voorzitter G. Ubink laat vervolgens hoofdelijk stemmen.
Alle 10 aanwezigen stemmen vóór het voorstel tot wijziging van de statuten.
Voorzitter G. Ubink constateert dat er een unaniem besluit voor wijziging van de statuten van
RKDES wordt genomen, conform het voorstel van het bestuur.

F. Kuipers vraagt of er aan een huishoudelijk reglement gewerkt wordt, waarin kaders voor
bestuursbesluiten en bijvoorbeeld ook de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van
commissies worden vastgelegd. J. hloogenbosch antwoordt dat er wordt gewerkt aan een
Handboek waarin deze zaken worden vastgelegd. Het eerste concept zal de komende
maanden door het bestuur worden besproken, waarna het gepubliceerd kan worden.

3^ Rondvraa

F. Kuipers complimenteert het bestuur met hun inzet in deze Coronatijd.

4^ Sluitinc

Voorzitter G. Ubink dankt F. Kuipers, P. du Pau, J. Hoogenbosch en de bestuursleden voor
hun deelname aan deze Zoom-meeting en sluit de vergadering om 19.45 uur.

Namens het Bestuur van s.v. RKDES, Peter Lentjes, secretaris.


