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dossiernummer 60852/HZ 

 

 

Statutenwijziging vereniging 

 

Op negen en twintig december tweeduizend twintig ___________________________________  
verschenen voor mij, mr Harry Zuidervaart, notaris te Brunssum:  ___________________  
mevrouw Peggy Maria Hubertina van der Pas, geboren op zes februari  _______________  
negentienhonderd eenentachtig te Heerlen, houdster van een Nederlandse  __________  
identiteitskaart met nummer: IWFL2FLP7, afgegeven te Kerkrade op twee  ___________  
september tweeduizend veertien, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van  ___  
mij, notaris, Raadhuisstraat 32, 6441 CP Brunssum, ________________________________________  
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde, zulks blijkens de aan deze  ___  
akte vastgehechte volmacht, van: ______________________________________________________  
1. de heer Robert Hubertus Göbbels, geboren te Geleen op tien april  _____________  

negentienhonderd zeventig, houder van het Nederlands paspoort met nummer   
NM113JPK8, afgegeven op dertig juni tweeduizend vijftien te Sittard-Geleen,  __  
wonende te 6135 JG Sittard, Biddlestraat 10, ongehuwd en niet geregistreerd  _  
als partner; ______________________________________________________________________________________  

2.  de heer Jacobus Joseph Anna Janssen, geboren te Meerssen op een en  ____  
twintig augustus negentienhonderd een en zestig, houdster van de  _______________  
Nederlandse identiteitskaart nummer IUH16R3D5, afgegeven op negentien  ____  
mei tweeduizend zestien te Kerkrade, wonende te 6467 AL Kerkrade,  ___________  
Burgemeester Franssenstraat 28, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; _  

3.  mevrouw Michelle Francisca Josephina Gelissen, geboren te Beek op zes  __  
en twintig mei negentienhonderd vijf en tachtig, houdster van de Nederlandse  _  
identiteitskaart met nummer ISFDCL171, afgegeven op zeven en twintig mei  __  
tweeduizend vijftien te Stein wonende te 6181 MP Elsloo, meidoorn 20,  _________  
ongehuwd en niet geregistreerd als partner. _____________________________________________  

INLEIDING ___________________________________________________________________________________________  
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vooraf: _____________________  
-  dat de volmachtgevers handelen in hun hoedanigheid van leden van het bestuur  

van de in de gemeente Maastricht op het adres: Burgemeester Franssenstraat   
28 postcode 6467AL Kerkrade gevestigde vereniging: "Nederlandse  ____________  
Tafelvoetbalbond (NTVB)”, inschrijfnummer kamer van koophandel 40203722,  
hierna ook te noemen: "de vereniging" en als zodanig die vereniging  _____________  
vertegenwoordigende;  _______________________________________________________________________  

-  dat de statuten van de vereniging voor het laatst zijn gewijzigd bij akte op twaalf  
oktober negentienhonderd vier en tachtig verleden voor A.A. Oomen, destijds  _  
notaris te Stein; ________________________________________________________________________________  

- dat de speciaal daartoe uitgeroepen algemene ledenvergadering van de  ________  
vereniging, met inachtneming van het dienaangaande in de wet en statuten  ____  

./. 
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bepaalde, op vijftien juni tweeduizend twintig, eenstemmig heeft besloten de  ___  
statuten algeheel opnieuw vast te stellen als hierna volgt: ____________________________  

-  dat van gemeld besluit blijkt uit de aan deze akte te hechten en door het bestuur  
gewaarmerkte notulen van genoemde vergadering. ___________________________________  

Ter uitvoering van gemeld besluit van de algemene ledenvergadering verklaarde de  
verschenen persoon handelend als gemeld de statuten van de vereniging met  ______  
ingang van heden algeheel gewijzigd vast te stellen als volgt:  ___________________________  
STATUTENWIJZIGING ____________________________________________________________________________  
Artikel 1: Naam en zetel _________________________________________________________________________  
1.  De vereniging is genaamd: Nederlandse Tafelvoetbalbond, _______________________  

hierna te noemen “de NTVB”. _______________________________________________________________  
2.  Zij is opgericht op “twintig december negentienhonderdzestig”. _____________________  
3.  Zij heeft haar zetel te Maastricht. ___________________________________________________________  
4.  Zij is aangesloten bij de International TableSoccer Federation, hierna te noemen  

“de ITSF”. _______________________________________________________________________________________  
Artikel 2: Doel van de vereniging _____________________________________________________________  
De NTVB stelt zich als landelijk overkoepelend orgaan ten doel: _________________________  
a.  Het (doen) intensiveren en promoten van de tafelvoetbalsport in het algemeen.  
b. Het bevorderen en promoten van de tafelvoetbalsport als breedte- en topsport.  
c.  Het organiseren van landelijke tafelvoetbalevenementen. ____________________________  
d.  Het bevorderen van samenwerking tussen afzonderlijke leden. _____________________  
e.  Het promoten én bewaken van Fair Play binnen alle geledingen van de NTVB. _  
f.  Het behartigen van de belangen van haar leden. _______________________________________  
Artikel 3: Bestuurders  ___________________________________________________________________________  
1.  Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) natuurlijke personen. ____________________  
2.  Het aantal bestuursleden is bij voorkeur oneven. _______________________________________  
3.  Als het bestuur door omstandigheden niet uit het gewenste minimaal aantal  ____  

leden bestaat zijn de overige bestuursleden nog steeds bevoegd. _________________  
4.  Besluiten die volgens artikel 3 lid 3 genomen worden mogen geen betrekking  __  

hebben op: ______________________________________________________________________________________  
 a. wijzigen van de statuten. __________________________________________________________________  

b. financiële transacties boven vijf duizend euro. _______________________________________  
c. het opheffen van de NTVB. ______________________________________________________________  

5.  Bedoelde besluiten in artikel 3 lid 4 mogen alleen genomen worden in  ___________  
afstemming met en toestemming van de Algemene Ledenvergadering, hierna  _  
aangeduid met ALV. __________________________________________________________________________  

6.  Als het bestuur uit een (1) persoon bestaat mogen er geen besluiten worden  ___  
genomen zonder afstemming met en toestemming van de ALV. ____________________  

7. Een nieuw bestuurslid kan per direct worden toegevoegd aan het bestuur in  ___  
afwachting van goedkeuring door de ALV. _______________________________________________  

8.  Het lidmaatschap van het bestuur is niet verenigbaar met een functie binnen de  
financiële commissie. _________________________________________________________________________  
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9.  Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar en treden af  ___  
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens rooster  _________  
aftredend bestuurslid is onmiddellijk onbeperkt herbenoembaar. ___________________  

10.  De leden van het bestuur worden door de algemene ledenvergadering uit de  ___  
leden benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden in functie   
benoemd. Eventuele overige functies worden binnen het bestuur verdeeld. ______  

11.  Bestuursleden treden af in volgorde voorzitter – secretaris –penningmeester –  _  
overig lid. ________________________________________________________________________________________  

12.  Bestuursleden treden af per: ________________________________________________________________  
Jaar 1 - Voorzitter _____________________________________________________________________________  
Jaar 2 - Secretaris _____________________________________________________________________________  
Jaar 3 - Penningmeester _____________________________________________________________________  
Jaar 4 - Overige Bestuursleden ____________________________________________________________  

13. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door: __________________________________________  
 a. overlijden; ____________________________________________________________________________________  
 b. bedanken;____________________________________________________________________________________  
 c. ontslag. _______________________________________________________________________________________  
In het huishoudelijk reglement worden nadere regels vastgelegd met betrekking tot   
de wijze van kandidaatstelling, verkiezing, benoeming, beëindiging en vervanging  __  
van bestuursleden.  _________________________________________________________________________________  
Artikel 4: Duur ______________________________________________________________________________________  
De NTVB is aangegaan voor onbepaalde tijd.  _______________________________________________  
Artikel 5 Organisatie ______________________________________________________________________________  
1.  de NTVB kent een algemene ledenvergadering waar afgevaardigden van alle  _  

leden zijn vertegenwoordigd. ________________________________________________________________  
 a. aanvullingen met betrekking tot afvaardigingen en stemrecht zijn in het  _______  

huishoudelijk reglement opgenomen. _____________________________________________________  
2. Organen van NTVB zijn in ieder geval, maar niet beperkt tot, _______________________  
 a.  de Algemene Leden Vergadering. ____________________________________________________  
 b.  het (dagelijks) bestuur. _________________________________________________________________  
 c.  de financiële commissie.  _______________________________________________________________  
 d.  het Nationaal Overleg. __________________________________________________________________  
Artikel 6 Leden _____________________________________________________________________________________  
De NTVB kent als lid: ______________________________________________________________________________  
1.  a.  In Nederland gevestigde verenigingen met als leden natuurlijke personen  _  

die zich uitsluitend dan wel mede ten doel stellen de tafelvoetbalsport te  ___  
beoefenen, hierna te noemen “de bonden”. ________________________________________  

 b.  Ereleden. __________________________________________________________________________________  
 c.  Leden van verdienste. __________________________________________________________________  
2.  Het bestuur van de NTVB beslist over de toelating van leden. Over een  _________  

verzoek tot toelating wordt binnen zes (6) weken na de aanvraag beslist. ________  
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3. Het bestuur van de NTVB kan aan het verkrijgen van het lidmaatschap  __________  
(aanvullende) voorwaarden verbinden. ___________________________________________________  

 a.  Het bestuur van de NTVB behoudt zich het recht voor om een  _______________  
lidmaatschap te weigeren én __________________________________________________________  

 b.  een lidmaatschap te beëindigen. _____________________________________________________  
4. Het bestuur kan zich over toelating laten adviseren door het Nationaal overleg. ___  
5.  Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een persoon  __  

die zich op uitzonderlijke wijze voor de tafelvoetbalsport in het algemeen of de   
NTVB in het bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt het predicaat “erelid”  ________  
verlenen. ________________________________________________________________________________________  

6.  Op voorstel van het bestuur kan de algemene ledenvergadering een persoon  __  
die zich zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de tafelvoetbalsport in het  _______  
algemeen of de NTVB in het bijzonder het predicaat “lid van verdienste” _________  
verlenen. ________________________________________________________________________________________  

Artikel 7: Rechten en Plichten _________________________________________________________________  
1.  Leden van de NTVB zijn verplicht __________________________________________________________  
 a.  De statuten, huishoudelijk reglement en besluiten van de NTVB  na te  _____  

leven. _______________________________________________________________________________________  
 b. De belangen van NTVB en of de tafelvoetbalsport in het algemeen niet te  _  

schaden. ___________________________________________________________________________________  
2.  Een lid is verplicht diens financiële verplichtingen tegenover de NTVB op een  __  

door de NTVB opgegeven datum te voldoen.  ___________________________________________  
3. Leden zijn verplicht jaarlijks op de peildatum opgave te doen van het aantal van  

al hun aangesloten teams.  __________________________________________________________________  
a. de peildatum wordt door de ALV vastgesteld. ________________________________________  

4.  Leden omarmen de ITSF Fairplay regels én voeren hieromtrent een actief  _____  
beleid. ____________________________________________________________________________________________  

5.  Verdere rechten en of plichten, boetes en schorsingen kunnen worden  __________  
vastgelegd in het huishoudelijk reglement. _______________________________________________  

Artikel 8: Ontbinding _____________________________________________________________________________  
1. Een besluit tot ontbinding van de NTVB kan alleen worden genomen door de  __  

ALV. ______________________________________________________________________________________________  
2.  Indien de ALV tot ontbinding van de NTVB heeft besloten treden de  ______________  

bestuursleden als vereffenaar op, tenzij de ALV de vereffening aan een derde  _  
opdraagt. ________________________________________________________________________________________  

3.  Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit voor de  ___________  
vereffening van het vermogen nodig is. ___________________________________________________  

 Tijdens genoemde periode blijven de statuten zoveel _________________________________  
  mogelijk van kracht. __________________________________________________________________________  
4. Een batig saldo vervalt aan een door het bestuur aan te wijzen organisatie of  __  

doel, dit in overleg met de ALV. ____________________________________________________________  
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5.  Het besluit tot ontbinding is gehouden aan het gestelde in artikel 9.4. en 9.5. ____  
Artikel 9: Wijzigen statuten _____________________________________________________________________  
1.  Wijziging van de statuten is slechts mogelijk door een besluit van de ALV. _______  
2.  De ALV wordt opgeroepen met de mededeling dat er wijziging van de statuten   

wordt voorgesteld. _____________________________________________________________________________  
3.  Een oproep voor een ALV uit artikel 9.2. wordt minimaal een en twintig dagen  _  

voor de ALV schriftelijk aan de leden gedaan. __________________________________________  
4.  Besluit tot wijzigen statuten kan alleen worden genomen mits er vijf en zeventig  

procent van de leden tijdens deze ALV aanwezig zijn. ________________________________  
5.  Het besluit tot wijzigen van de statuten is geldig als minstens twee/derde van  __  

de aanwezige leden voor stemt. ____________________________________________________________  
Artikel 10: Algemene Ledenvergadering ____________________________________________________  
1.  Het bestuur van de NTVB kan bepalen om een ALV te houden die uitsluitend  __  

via livestream (audio of video) te volgen is. ______________________________________________  
2. Leden kunnen vooraf of tijdens de vergadering vragen indienen die uiterlijk  _____  

tijdens de ALV zelf worden beantwoord. __________________________________________________  
3.  Mocht een lid niet optimaal kunnen deelnemen aan een vergadering genoemd   

in artikel 10.1. dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig. ___________________  
Artikel 11: Huishoudelijk reglement __________________________________________________________  
1. Het huishoudelijk reglement is een aanvulling of verdieping op de statuten  ______  

maar mag nooit in strijd zijn met de doelen van de NTVB of de inhoud van de  __  
statuten. Ieder lid wordt geacht de inhoud van de statuten én het huishoudelijk   
reglement te kennen en hiernaar te handelen. __________________________________________  

2. Wijzigen van het huishoudelijk reglement is gebonden aan dezelfde regels als  _  
het wijzigingen van de statuten genoemd in artikel 9.1., artikel 9.4. en artikel  ___  
9.5. _______________________________________________________________________________________________  

SLOT __________________________________________________________________________________________________  
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat het gehele bestuur   
bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. __________________________________________  
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Brunssum op de datum in het hoofd van   
deze akte vermeld. _________________________________________________________________________________  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte   
betrokken persoon is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de hiervoor  ____  
vermelde documenten. ____________________________________________________________________________  
De inhoud van de akte is aan haar 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 door de verschenen  __________  
persoon en mij, notaris, ondertekend. __________________________________________________________  
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(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 


