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Ref: 20180567.01 AR MV
STATUTENWIJZIGING VERENIGING REGENBOOGCLUB

Heden, #, verscheen voor mij, mr. Alexander Rueb, notaris te Katwijk:
de heer Frank Louis Tol, wonende te 2111 HK Aerdenhout, gemeente Bloemendaal, 
Boekenroodeweg 47, geboren te Rotterdam op één september negentienhonderdvijfenvijftig 
(legitimatiebewijs: Nederlands paspoort nummer NYJ2C3C67, afgegeven te Bloemendaal op 
twee oktober tweeduizend veertien),
handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de vereniging met 
volledige rechtsbevoegdheid 

Regenboogclub, statutair gevestigd te Jacobswoude, feitelijk adres: Kwaakhaven 32, 
2341 NW Oegstgeest (postadres: H.A. Kooykerplein 10, 9713 GV Groningen), 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40445963, rechtspersonen 
samenwerkingsverbanden informatienummer (RSIN) 804027195, tot het vastleggen van de 
statutenwijziging bij notariële akte, van welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden 
besluit van de algemene vergadering van de vereniging.

Regenboogclub hierna te noemen: de vereniging.
De verschenen persoon verklaarde als volgt.
INLEIDING
1. De vereniging is opgericht in april negentiendhonderd zevenenveertig.

De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd en vastgelegd op zes december 
tweeduizend.

2. De statuten van de vereniging zijn daarna niet gewijzigd.
3. De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden 

op ...... maart tweeduizendachttien besloten de statuten te wijzigen. 
./. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van deze vergadering.

GOEDKEURING
./. De voor de statutenwijziging op grond van artikel 20 lid 4 van de statuten vereiste goedkeuring 

van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond is verleend, waarvan blijkt uit een aan deze 
akte gehecht stuk.
STATUTENWIJZIGING
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de gewijzigde statuten met 
onmiddellijke ingang als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel. 
Artikel 1. 
De vereniging draagt de naam: Regenboogclub.
Zij is gevestigd te Kaag en Braassem. 
Duur. 
Artikel 2. 
De vereniging is opgericht in april negentienhonderd zeven en veertig en is aangegaan voor 
onbepaalde tijd.
Doel. 
Artikel 3. 
1. De vereniging heeft ten doel: 

a. het bevorderen van de watersport, speciaal het zeilen, met name het wedstrijdzeilen in 
de Regenboogklasse; 
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b. het behartigen van de belangen van haar leden op de sub a genoemde gebieden; 
c. het onderhouden van het contact met het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond 

(hierna ook aangeduid met: KNWV);
d. het (mede) doen handhaven van de klasse voorschriften van de Regenboogklasse; 
e. al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin van het woord verband houdt. 

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken binnen de door het KNWV 
vastgestelde reglementen door: 
a. het bepleiten van de belangen van de klasse bij het KNWV; 
b. het houden van vergaderingen en bijeenkomsten; 
c. het verlenen van medewerking aan de organisatie van wedstrijden; 
d. het voordragen van personen aan het KNWV die door het KNWV worden aangesteld, 

om in opdracht en in naam van het KNWV controle uit te oefenen op de naleving van 
klassenvoorschriften tijdens open wedstrijden, uit te voeren op alle jachten van de 
betreffende klasse, en met inachtneming van de door het KNWV vast te stellen 
voorwaarden. 

e. het toekennen van een landelijke jaarprijs; 
f. het verzorgen van een contact orgaan; 
g. het samenwerken met organisaties die hetzelfde doel beogen of in dezelfde richting 

werkzaam zijn; 
h. het verstrekken van adviezen aan de leden; 
i. alle andere wettige middelen welke voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. 

Lidmaatschap. 
Artikel 4. 
1. De vereniging kent ereleden, leden van verdienste, gewone leden en donateurs, zoals 

hierna nader omschreven.
Waar in deze statuten gesproken wordt van leden worden daaronder begrepen gewone 
leden, tenzij het tegendeel blijkt.
a. Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder 
verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door een algemene vergadering met 
algemene stemmen zijn benoemd. Een voordracht voor een dergelijke benoeming 
geschiedt door het bestuur of op schriftelijk verzoek van ten minste tien leden; 

b. Leden van verdienste
Leden van verdienste zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging 
bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door het bestuur zijn benoemd, 
krachtens een bestuursbesluit genomen met algemene stemmen. Zij krijgen de titel 
"Ridder"

c. Gewone leden
Gewone leden zijn zij, die eigenaar, mede-eigenaar, bemanning of stuurman zijn of 
zijn geweest van een Regenboogjacht en tot het lidmaatschap van de vereniging zijn 
toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 van de statuten bepaalde en die de leeftijd 
van zestien jaar hebben bereikt.

d. Donateurs
Donateurs zijn zij, die jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage verlenen, 
waarvan de minimale grootte door de algemene vergadering wordt vastgesteld dan 
wel bij een afzonderlijke contractuele verbintenis nader wordt geregeld.

2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle ereleden, leden 
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van verdienste, gewone leden en donateurs zijn opgenomen.
Aanmelding en toelating. 
Artikel 5. 
Het lidmaatschap van de vereniging kan worden verkregen door schriftelijke aanmelding bij het 
bestuur. Het bestuur beslist over de toelating van de gewone leden. 
Bij niet-toelating door het bestuur staat de afgewezene beroep open bij de eerstvolgende 
algemene vergadering, welke vergadering alsnog tot toelating kan besluiten. 
Einde lidmaatschap. 
Artikel 6 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid; 
b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging door de vereniging; 
d. door ontzetting; 
e. voor wat betreft de gewone leden, door niet meer te voldoen aan de vereisten als 

opgenomen in artikel 4 lid 1 sub c.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van 

een verenigingsjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van 
ten minste vier weken. 
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk, 
indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad , loopt het lidmaatschap door tot het 
einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. 

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts geschieden 
tegen het einde van een verenigingsjaar. De opzegging geschiedt door het bestuur, 
schriftelijk of via email welke voor ontvangst bevestigd dient te worden door de secretaris 
van de vereniging en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier 
weken. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden in de 
in de wet bepaalde gevallen. Het bepaalde in de twee laatste zinnen van het vorige lid is 
van overeenkomstige toepassing. 

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd 
met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, zoals onder meer in het 
geval van de ondanks betalingsherinnering, niet of niet tijdige betaling door het lid van zijn 
jaarlijkse bijdrage of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De 
ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, 
met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende 
de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de 
algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden genomen met ten minste 
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. 

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin 
de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. 

JAARLIJKSE BIJDRAGEN. 
Artikel 7. 
1. De leden en buitengewone leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, 

waarvan door de algemene vergadering voor de leden en buitengewone leden het bedrag, 
en voor de donateurs het minimumbedrag zullen worden vastgesteld, zulks met 
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inachtneming van het bepaalde in: artikel 4 lid 1 letter d slot. 
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van de bijdrage te verlenen. 
3. Ereleden zijn van betaling van de jaarlijkse bijdrage vrijgesteld. 
4. Het bestuur is gerechtigd ten aanzien van de jaarlijkse contributie onderscheid te maken 

tussen eigenaren en niet-eigenaren.
Geldmiddelen. 
Artikel 8. 
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: 
a. jaarlijkse bijdragen van de leden en donateurs; 
b. verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen; 
c. andere baten en/of ontvangsten. 
Bestuur. 
Artikel 9. 
1. a. Het bestuur bestaat uit ten minste vijf meerderjarige personen, die door de algemene 

vergadering uit de leden worden gekozen. 
b het aantal bestuursleden wordt door de algemene vergadering vastgesteld, met dien 

verstande dat het totaal aantal bestuursleden een oneven aantal dient te zijn. 
2. De verkiezing van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten 

behoudens het in lid 3 bepaalde. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd 
zowel het bestuur als tien leden. 
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene vergadering 
medegedeeld. Een voordracht door tien of meer leden moet vijftien dagen vóór de aanvang 
van de algemene vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. 

3. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering, 
waarin ten minste twee/derde van de leden vertegenwoordigd is. 

4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het 
voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de 
algemene vergadering vrij in de keus. 

5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de verkiezing uit die 
voordrachten. 

Einde bestuurslidmaatschap, periodiek lidmaatschap, schorsing. 
Artikel 10. 
1. Elk bestuurslid, ook wanneer het voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door 

de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen 
drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die 
termijn. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een 
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

2. a. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het 
bestuur op te maken rooster van aftreding, met dien verstande dat de voorzitter en 
secretaris in een zelfde jaar niet aftredend kunnen zijn. 
De aftredende is tweemaal herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt 
benoemd, neemt op dat rooster de plaats in van zijn voorganger. 

b. In afwijking van het bepaalde in lid 2.a. kan een bestuurslid voor een aansluitende 
periode worden benoemd indien in de algemene vergadering het besluit wordt 
genomen met een meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. 



 
 
 
 

      
 
 
  

VERHEES NOTARISSEN 
Postbus 514 
2220 AM  Katwijk 
Tel. 071-4060500 

 

C O
 N

 C
 E

 P
 T

   
01

-0
3-

20
18

Bladzijde 5 van 10

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken.

Bestuursfuncties, besluitvorming van het bestuur. 
Artikel 11. 
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester aan. Het 

bestuur kan voor de voorzitter, secretaris en penningmeester uit zijn midden een 
plaatsvervanger aanwijzen. De functie van secretaris en penningmeester kan in één 
persoon verenigd zijn. 

2. Het bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar en overigens zo dikwijls als de 
voorzitter of twee bestuursleden wenselijk oordelen. 

3. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen 
opgemaakt, die door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden 
vastgesteld, en ten blijke daarvan worden ondertekend door de voorzitter en secretaris. In 
overeenstemming van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de 
voorzitter omtrent de totstandkoming van de inhoud van een besluit beslissend. 

4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van- en 
de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. 

Bestuurstaak vertegenwoordiging. 
Artikel 12. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 

de vereniging. 
2. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het 

is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de 
voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 
te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. 

4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten 
van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen. Het 
bestuur van de vereniging is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 
tot het sluiten 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 derde verbindt, mits de goedkeuring wordt verleend met een 
meerderheid van drie/vierde der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering 
waarin ten minste, twee/derde der stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd 
is. 
Is in een vergadering het vereiste aantal stemmen niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan 
wordt binnen dertig dagen doch niet eerder dan tien dagen een tweede vergadering 
gehouden, waarin het betreffende besluit kan worden genomen met een meerderheid van 
twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. 

5. Op het ontbreken van de in lid 4 van dit artikel genoemde goedkeuring kan door en tegen 
derden beroep worden gedaan. 

6. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 
tot: 
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen en het 

verrichten van investeringen waarvan het belang of de waarde een bedrag van 
vijfentwintig duizend euro dan wel een ander door de algemene vergadering vast te 
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stellen bedrag te boven gaat;
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven 

van onroerende goederen; 
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet 

wordt verleend; 
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, 

waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging 
verleend bankkrediet; 

d. het aangaan van dadingen; 
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, 

doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen die geen 
uitstel kunnen lijden.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden 
gedaan. 

7. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, in en buiten rechte. 
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris 
gezamenlijk dan wel de voorzitter en de penningmeester gezamenlijk dan wel de secretaris 
en de penningmeester gezamenlijk. 

Jaarverslag, rekening en verantwoording. 
Artikel 13. 
1. Het verenigingsjaar, tevens boekjaar, is gelijk aan het kalenderjaar. 
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen 
worden gekend. 

3. Het bestuur brengt op de algemene vergadering, te houden binnen vier maanden na afloop 
van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene 
vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat 
van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen jaar gevoerde 
beleid. 
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het 
bestuur vorderen. 

4. De jaarlijkse algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie van ten minste 
drie personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt 
de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering 
verslag uit van haar bevindingen. 
Het bestuur doet de in het vorige lid bedoelde stukken ten minste één maand voor de dag, 
waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden 
behandeld, toekomen aan de commissie. 
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige 
kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan. 

5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en 
bescheiden van de vereniging te geven. 

6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 

7. Goedkeuring door de in artikel 14 lid 2 genoemde algemene vergadering van het 
jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot decharge. 
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8. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering 
wordt geweigerd, neemt het bestuur al die maatregelen welke door haar in het belang, van 
de vereniging nodig worden geacht. 

9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaren te bewaren. 
Algemene vergaderingen. 
Artikel 14. 
1. Aan een algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 
2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene 

vergadering gehouden. In deze vergadering komen onder meer aan de orde: 
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording als bedoeld-in artikel 13 met het 

verslag van de aldaar bedoelde commissie; 
b. jaarverslag van de secretaris; 
c. de benoeming van de in artikel 13 bedoelde commissie voor het lopende 

verenigingsjaar, met één plaatsvervangend lid; 
d. benoeming van bestuursleden; 
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de 

vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk 

acht. 
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen in een voltallige 
algemene vergadering, of op schriftelijk verzoek van het bestuur van het KNWV verplicht 
tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier 
weken. 
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 15.

Bijeenroeping algemene vergadering. 
Artikel 15. 
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping 

geschiedt schriftelijk dan wel per email aan de adressen casu quo emailadressen van de 
ereleden, leden van verdienste, gewone leden en donateurs volgens het ledenregister als 
bedoeld in artikel 4 lid 2 dan wel via het contactorgaan of de website van de vereniging. De 
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dagen van de oproeping 
en vergadering niet meegerekend. 

2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het 
bepaalde in artikel 19. 
Voorstellen van leden voor andere dan technische vergaderingen worden geacht op de 
agenda te staan, mits zij een week voor de datum van de algemene vergadering bij het 
bestuur zijn via email ingediend. 
Over voorstellen die niet op de agenda staan, kan alleen met goedkeuring van het bestuur 
worden beslist. 

Toegang en stemrecht 
Artikel 16. 
1. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle categorieën leden en donateurs, een 

vertegenwoordiger van het KNWV, alsmede zij die daartoe door de algemene vergadering 
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zijn uitgenodigd. 
Behoudens tot vergaderingen als bedoeld in artikel 6 lid 4 hebben geschorste leden en 
geschorste bestuursleden geen toegang. 

2. Over de toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 
vergadering. 

3. Alle categorieën leden en donateurs hebben het recht tijdens de algemene vergadering het 
woord te voeren, tenzij de algemene vergadering anders beslist. 

4. Ieder gewoon lid, erelid en lid van verdienste dat niet geschorst is heeft één stem. 
5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daar toe gemachtigd ander lid uitbrengen, met 

dien verstande dat een lid voor niet meer dan twee leden als gemachtigde kan optreden. 
Voorzitterschap, notulen. 
Artikel 17. 
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn 

plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de 
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze 
wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. 

2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden door de secretaris of een ander 
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die in de eerstvolgende 
vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan alsdan door de voorzitter en de 
notulist worden ondertekend. 

Besluitvorming van de algemene vergadering. 
Artikel 18. 
1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen worden alle besluiten genomen met 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 
2. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 
3. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door de 

vergadering een besluit is genomen, is beslissend. 
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het derde lid bedoelde oordeel de 

juistheid daarvan betwist, dan vindt de nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid 
van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
geschiedde, een stemgerechtigde dit verlangt. 
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming. 

5. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 
gewenst acht, of één van de stemgerechtigde leden zulks voor de stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 
verlangt. 

6. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid der uitgebrachte 
stemmen op zich heeft verenigd, wordt een tweede stemming gehouden tussen de 
personen, die het grootste en het op één na grootste aantal der uitgebrachte stemmen 
hebben verkregen, en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid der 
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen 
staken beslist het lot. 

7. Indien stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van personen, dan wordt 
het voorstel geacht te zijn verworpen. 

Technische vergadering. 
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Artikel 19. 
1. Over voorstellen die de klassenvoorschriften of andere technische zaken betreffen, kunnen 

alleen in een technische vergadering besluiten worden genomen. De technische 
vergadering kan voorstellen doen omtrent en adviezen geven over zuiver technische 
aangelegenheden de klasse betreffende. 

2. De agenda van de technische vergadering kan uitsluitend technische aangelegenheden, 
zomede de vaststelling van de notulen van de vorige technische vergadering, als punten 
bevatten. De oproep en de agenda van de technische vergadering moeten door en op 
kosten van het KNWV worden verzonden op een termijn van ten minste veertien dagen 
voor de aanvang der vergadering. Desgewenst kan het vervaardigen of doen vervaardigen 
van het voor rondzending benodigde aantal exemplaren van deze agenda geschieden door 
en voor rekening van het KNWV.

3. Alle categorieën leden, alsmede leden van de Technische Commissie van het KNWV en 
alle eigenaren, lid van een bij het KNWV aangesloten vereniging, wiens Regenboog in het 
bezit is van een geldige meetbrief van het KNWV dienen te worden uitgenodigd en hebben 
het recht in de technische vergadering het woord te voeren. De vergadering voorziet zelf in 
haar leiding. Stemgerechtigd zijn slechts de eigenaren, lid van een bij het KNWV 
aangesloten vereniging, wiens Regenboog in het bezit is van een geldige meetbrief van het 
KNWV of hun gemachtigde. Machtigingen moeten schriftelijk voor de aanvang van de 
vergadering bij het bestuur worden ingeleverd. 

4. Per Regenboog kan slechts één stem worden uitgebracht. 
. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. 
Statutenwijziging. 
Artikel 20. 
1. Wijziging in de statuten van de vereniging kan slechts plaats hebben, indien het voorstel 

daartoe met ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen is aangenomen in 
een algemene vergadering waarin ten minste twee/derde gedeelte van de stemgerechtigde 
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 

2. Een voorstel tot wijziging van de statuten moet op de agenda van de desbetreffende 
algemene vergadering worden vermeld, terwijl bij de oproeping van de desbetreffende 
algemene vergadering tevens een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waar in de 
voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, dient te worden meegezonden. 

3. Is in een eerste algemene vergadering het vereiste aantal leden niet aanwezig of 
vertegenwoordigd, dan wordt binnen dertig dagen doch niet eerder dan tien dagen een 
tweede algemene vergadering uitgeschreven, waarin het betreffende besluit tot 
statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde der 
uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of 
vertegenwoordigde leden. 
In deze tweede algemene vergadering kan uitsluitend gestemd worden over de in de eerste 
algemene vergadering aan de orde gestelde voorstellen tot statutenwijziging. 

4. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt en de goedkeuring van de zijde van het KNWV is verkregen. 
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

Ontbinding en vereffening. 
Artikel 21.
1. Ontbinding van de vereniging kan slechts plaatsvinden door een door de algemene 

vergadering daartoe genomen besluit. 
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2. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel is van overeenkomstige 
toepassing. 

3. Bij ontbinding van de vereniging zal, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23 boek 
2 van het Burgerlijk Wetboek, over een eventueel batig saldo nader worden beslist door de 
algemene vergadering welke het besluit tot ontbinding nam. 
De bestemming van het eventuele batig saldo zal zo veel mogelijk in overeenstemming met 
het doel der vereniging dienen te zijn, tenzij door de in dit lid genoemde algemene 
vergadering anders wordt beslist. 

Einde statutenwijziging.
SLOT AKTE
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is 
door mij, notaris aan de hand van daartoe bestemde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Katwijk op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen 
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het 
verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk door de verschenen persoon 
en mij, notaris, ondertekend.


