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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 

NEDERLANDSE GOLF FEDERATIE 

(nieuwe naam: Koninklijke Nederlandse Golf Federatie) 

 

 

Op [•] tweeduizend zeventien verschijnt voor mij, mr. [•], notaris te Amsterdam: 

[•]. 

De verschijnende persoon verklaart: 

(A) De algemene vergadering van Nederlandse Golf Federatie, een vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid, met zetel te Utrecht en met adres: Burgemeester Verderlaan 17, 3544 

AD Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40516270 (de "Federatie"), 

heeft op [•] tweeduizend zeventien besloten tot wijziging van de statuten van de Federatie en 

tot verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging 

te doen verlijden. Van de besluiten tot statutenwijziging en verlening van machtiging blijkt 

uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage). 

(B) De statuten van de Federatie zijn laatst gewijzigd bij akte, op achttien augustus tweeduizend 

acht verleden voor mr. G.C. van Eck, notaris te Rotterdam. 

(C) Zijne Majesteit de Koning heeft bij zijn beschikking van twaalf mei tweeduizend veertien het 

recht tot het voeren van het predicaat koninklijk verleend aan de Federatie. Van de 

beschikking blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage). 

(D) Zijne Majesteit de Koning heeft geen bezwaar tegen bestendiging van het recht tot het 

voeren van het predicaat koninklijk door de Federatie, hetgeen blijkt uit een brief van [•] 

tweeduizend zeventien, die aan deze akte wordt gehecht (bijlage). 

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de 

verschijnende persoon de statuten van de Federatie hierbij zodanig te wijzigen dat zij in hun 

geheel komen te luiden als volgt: 

STATUTEN 

Artikel 1. Definities en interpretatie (Stond niet in het voorstel) 

1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: 

 "Accountant" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk 

Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; 

 "Algemene Vergadering" betekent het orgaan van de Federatie dat wordt gevormd door de 

Leden, dan wel een bijeenkomst van Leden; 

 "Bestuur" betekent het bestuur van de Federatie; 

 "Bestuurder" betekent een bestuurder van de Federatie; 
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 "Commissie van Beroep" betekent de commissie als bedoeld in Artikel 26; 

 "Directeur" betekent de directeur als bedoeld in Artikel 19; 

 "Erelid" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 4.2; 

 "Federatie" betekent de vereniging die wordt geregeerd door deze Statuten; 

 "Federatiebureau" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 19; 

 "Geassocieerde" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 11.1; 

 "Gekwalificeerde Golfbaan" betekent een golfbaan die voldoet aan minimale 

(kwaliteits)eisen, zoals nader vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement;  

 "Golfers" betekent (i) leden van een Lid, dat vereniging of coöperatie is, en (ii) deelnemers, 

aangeslotenen of personen die onder welke benaming dan ook krachtens overeenkomst of op 

andere met een lidmaatschap vergelijkbare wijze verbonden zijn aan een Lid, dat stichting is, 

en (iii) deelnemers, aangeslotenen of personen die onder welke benaming dan ook krachtens 

overeenkomst of op andere met een lidmaatschap vergelijkbare wijze verbonden zijn aan een 

Lid, dat kapitaalvennootschap is, en waarvoor de Leden afdracht hebben gedaan aan de 

Federatie; 

 "Huishoudelijk Reglement" betekent reglement als bedoeld in Artikel 30; 

 "Lid" betekent een lid van de Federatie; 

 "Lid van Verdienste" heeft de betekenis als daaraan toegekend in Artikel 4.3; 

 "Statuten" betekent deze statuten; 

 "Tuchtcommissie" betekent de commissie als bedoeld in Artikel 25. 

1.2 In deze Statuten betreffen verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen van deze 

Statuten, tenzij anders aangegeven. 

Artikel 2. Naam, zetel en oprichtingsdatum (Artikel 1 en 2) 

2.1 De Federatie is genaamd: Koninklijke Nederlandse Golf Federatie. 

2.2 De Federatie heeft haar zetel te Utrecht. 

2.3 De Federatie is opgericht op zestien maart negentienhonderdveertien. 

Artikel 3. Doel (Artikel 3) 

De Federatie heeft ten doel het reguleren, ondersteunen en organiseren van golf in Nederland 

ten behoeve van alle Leden en Geassocieerden, waaronder Gekwalificeerde Golfbanen, 

Golfers, Golfprofessionals en andere bij de golfsport betrokkenen in de meest brede zin van 

het woord. De Federatie tracht dit doel te bereiken door: 

a) Het ondersteunen van Leden, in de breedste van het woord, alsmede het (regelmatig) 

toetsen of de Leden voldoen aan de vereisten voor Lidmaatschap zoals genoemd in 

artikel 4.1 van de Statuten; 
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b) Het ondersteunen van Gekwalificeerde Golfbanen, onder andere op het gebied van 

duurzaam beheer en duurzame exploitatie, alsmede het regelmatig toetsen van minimale 

kwaliteitseisen van deze Gekwalificeerde Golfbanen;  

c) Het in contact brengen van geïnteresseerden met de golfsport en verbinden van alle bij 

de golfsport betrokkenen; 

d) Het uitdragen en handhaven van de regels en de etiquette van het golfspel alsmede van 

de regels met betrekking tot handicapping en Amateurstatus en het opstellen van regels 

met betrekking tot competities en wedstrijden;  

e) Het uitdragen van een veilig sportklimaat voor alle Golfers;  

f) Het bevorderen van een beter spelpeil van de Nederlandse amateur Golfers en 

golfprofessionals: onder meer door het organiseren van nationale selecties, wedstrijden 

en trainingen en het bewaken van de kwaliteit van de opleiding van Golfers en 

golfprofessionals; 

g) Het vertegenwoordigen van de Nederlandse golfbelangen op nationaal en internationaal 

gebied en op internationale toernooien;  

alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn. 

Artikel 4. Leden, vereisten voor het lidmaatschap en toelating, Ereleden en Leden van 

Verdiensten (Artikelen 4 en 5) 

4.1 Lid kunnen slechts zijn rechtspersonen (Artikel 4 lid 2 ): 

 (a) met als doel de bevordering van de golfsport onder haar Golfers; 

 (b) met ten minste honderd (100) Golfers op één juli van enig jaar; 

 (c) die een substantieel aantal golfactiviteiten organiseren voor haar Golfers, zoals 

omschreven en vastgesteld in het Huishoudelijk Reglement; 

 (d) die de beschikking hebben over een eigen wedstrijdcommissie, handicapcommissie 

en regelcommissie heeft; 

 (e) die bij of krachtens haar statuten of anderszins haar Golfers verplichten de statuten, 

reglementen en de in de Algemene Ledenvergadering aangenomen besluiten van de 

Federatie na te leven; 

 (f) al dan niet met een Gekwalificeerde Golfbaan. 

4.2 Op voordracht van het Bestuur kan de Algemene Vergadering aan natuurlijke personen het 

predicaat Erelid verlenen vanwege gewichtige en bijzondere verdiensten voor de Federatie 

en de golfsport (Artikel 5). 

4.3 Op voordracht van het Bestuur kan de Algemene Vergadering aan natuurlijke personen het 

predicaat Lid van Verdienste verlenen vanwege belangrijke verdiensten voor de Federatie en 

de golfsport. (Artikel 5). 

4.4 Slechts Leden zijn leden in de zin van titel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. 
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Ereleden en Leden van Verdienste zijn geen leden in de zin van titel 2 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek; zij hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij 

of krachtens deze Statuten zijn toegekend dan wel opgelegd. 

4.6 De aanvraag tot het lidmaatschap geschiedt schriftelijk bij het Bestuur. 

4.7 Bij het Huishoudelijke Reglement kunnen nadere regels worden gegeven omtrent de 

aanvraag en de toelating tot het lidmaatschap (Artikel 23 lid 1). 

4.8 Het Bestuur beslist over de toelating van een Lid. Bij niet-toelating kan de Algemene 

Vergadering alsnog tot toelating besluiten. (Artikel 7 lid 1, 2 en 3) 

Artikel 5. Overdracht en overgang van het lidmaatschap (Nieuw; volgt uit de wet) 

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang.  

Artikel 6. Audit (Artikel 6) 

6.1 Ieder Lid is verplicht op verzoek van het Bestuur alle gevraagde informatie te verschaffen 

aan het Bestuur, welke het Bestuur redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen vaststellen of het 

betrokken Lid aan de vereisten door Artikel 4.1 voor het lidmaatschap gesteld, voldoet. 

6.2 Iedere Geassocieerde is verplicht op verzoek van het Bestuur alle gevraagde informatie te 

verschaffen aan het Bestuur, welke het Bestuur redelijkerwijs nodig heeft om te kunnen 

vaststellen of de betrokken Geassocieerde aan de vereisten van een Gekwalificeerde 

Golfbaan voldoet. 

6.3 Indien blijkt dat het betrokken Lid niet of niet langer aan de vereisten door Artikel 4.1 voor 

het lidmaatschap gesteld, voldoet, stelt het Bestuur het betrokken Lid een redelijke termijn 

om hieraan te voldoen. 

Artikel 7. Einde van het lidmaatschap  

7.1 Het lidmaatschap eindigt: (Artikel 7 lid 5) 

 (a) doordat het Lid ophoudt te bestaan; 

 (b) door opzegging door het Lid; 

 (c) door opzegging door de Federatie in het geval een Lid niet binnen de in Artikel 6.3 

gestelde termijn voldoet aan de vereisten door Artikel 4.1 voor het lidmaatschap gesteld; 

 (d) door opzegging door de Federatie wanneer redelijkerwijs van de Federatie niet 

gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; 

 (e) door ontzetting; ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken 

wanneer een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Federatie handelt, 

of de Federatie op onredelijke wijze benadeelt. 

7.2 Opzegging van het lidmaatschap door de Federatie geschiedt door het Bestuur (Artikel 7 lid 

5 sub c). 
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7.3 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en 

met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Het lidmaatschap kan in 

ieder geval onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs van het lid of van de 

Federatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren (Artikel 7 lid 5 sub b 

en c). 

7.4 Een opzegging in strijd met Artikel 7.3, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst 

toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd, onverminderd Artikel 7.9. 

(Artikel 7 lid 7) 

7.5 Een Lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand 

nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem 

bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. (Volgt 

uit de wet) 

7.6 Een Lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand 

nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Federatie in een andere 

rechtsvorm of tot fusie of splitsing als bedoeld in titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek. (Volgt 

uit de wet) 

7.7 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur (Artikel 7 lid 5 sub d). 

7.8 Het Lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap 

door de Federatie op de grond dat redelijkerwijs van de Federatie niet gevergd kan worden 

het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, 

met opgave van de redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van 

de kennisgeving van het besluit, beroep op de Commissie van Beroep open. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst. Het Lid heeft het recht zich voor 

de Commissie van Beroep te verantwoorden (Artikel 7 lid 6). 

7.9 Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd. (Artikel 7 lid 7) 

Artikel 8. Sancties (Artikel 20) 

8.1 Onverminderd Artikel 7, is het Bestuur bevoegd een Lid te schorsen: 

 (a) gedurende de termijn als bedoeld in Artikel 6.3; 

 (b) voor een termijn van ten hoogste zes maanden indien het Bestuur gegronde redenen 

heeft te vermoeden dat een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de 

Federatie handelt, of de Federatie op onredelijke wijze benadeelt. 

8.2 Het Lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot schorsing, met opgave van de 

redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving 

van het besluit, beroep op de Commissie van Beroep open. 
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8.3 Indien het Bestuur een Lid heeft geschorst, dient het Bestuur uiterlijk op de laatste dag van 

de termijn van de schorsing te besluiten tot opzegging, hetzij ontzetting, hetzij tot opheffing 

van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. 

8.4 Onverminderd Artikel 8.1, is het Bestuur bevoegd een Lid een of meer van de volgende 

sancties op te leggen: 

 (a) een berisping; 

 (b) een geldboete tot de bedragen genoemd in het Huishoudelijk Reglement; 

 (c) een verbod tot deelneming aan de door de Federatie uitgeschreven competitie, 

wedstrijden en toernooien. 

 (Artikel 20 lid 2) 

8.5 Het Lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot oplegging van een sanctie als 

bedoeld in Artikel 8.4, met opgave van de redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één 

maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de Commissie van 

Beroep open. (Artikel 20 lid 4) 

8.6 Het Bestuur is bevoegd de in dit Artikel 8 bedoelde sancties voorwaardelijk op te leggen, 

mits het betrokken Lid van de voorwaarden in kennis wordt gesteld bij de kennisgeving als 

bedoeld in Artikel 8.2 of Artikel 8.5. (Artikel 20 lid 3) 

Artikel 9. Register van Leden (Nieuw) 

9.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Leden worden 

opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij het lidmaatschap hebben verkregen. 

9.2 Ieder Lid is verplicht zijn adres aan het Bestuur op te geven. 

9.3 Het Bestuur houdt, op basis van informatie verkregen van een betreffende Lid, in het register 

bij of een Lid een of meerdere Gekwalificeerde Golfbanen vertegenwoordigd ten behoeve 

van de stemrechten genoemd in Artikel 24 lid 3 van de Statuten. 

9.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden. 

Artikel 10. Jaarlijkse bijdragen en Contributiereglement (Artikel 9 lid 2) 

10.1 De Leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage als vast te stellen bij het 

Contributiereglement.  

10.2 Het Contributiereglement wordt, op voorstel van het Bestuur, vastgesteld door de Algemene 

Vergadering. 

10.3 Het Bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de 

verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage. 

Artikel 11. Geassocieerden (Artikel 8) 

11.1 Geassocieerden zijn in Nederland gevestigde rechtspersonen en personenvennootschappen 

waarvan hun doelstelling en werkzaamheden nauw verwant zijn aan de golfsport en die door 
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het Bestuur als Geassocieerde zijn toegelaten. Indien de in de vorige zin bedoelde 

rechtspersonen en personenvennootschappen beschikken over een golfbaan, worden zij door 

het Bestuur slechts toegelaten als Geassocieerde indien die golfbaan kwalificeert als een 

Gekwalificeerde Golfbaan. 

11.2 Geassocieerden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage als vast te stellen bij 

het Contributiereglement. Bij het Contributiereglement kunnen de Geassocieerden in 

categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. Het Bestuur kan in 

bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de verplichting tot het 

betalen van de jaarlijkse bijdrage. 

11.3 Geassocieerden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of 

krachtens deze Statuten zijn toegekend dan wel opgelegd. 

11.4 De rechten en verplichtingen van een Geassocieerde kunnen te allen tijde door de 

Geassocieerde en door de Federatie worden beëindigd door opzegging. Opzegging door de 

Federatie geschiedt door het Bestuur. 

11.5 Wanneer de rechten en verplichtingen van een Geassocieerde in de loop van een jaar 

eindigen, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het 

Bestuur anders bepaalt. 

Artikel 12. Verplichting tot naleving Statuten, reglementen en besluiten (Artikel 9 lid 1) 

Leden en Geassocieerden zijn verplicht de Statuten, de reglementen van de Federatie, 

waaronder begrepen maar niet beperkt tot het Huishoudelijk Reglement, het 

Contributiereglement, het Dopingreglement, het Reglement Seksuele Intimidatie en het 

Reglement Matchfixing, alsmede in de Algemene Ledenvergadering aangenomen besluiten 

van de Federatie na te leven. 

Artikel 13. Bestuur (Artikel 10) 

13.1 Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal van ten minste 

vijf Bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan vijf, dan blijft het Bestuur volledig 

bevoegd; het Bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal 

Bestuurders (Artikel 10 lid 1 en 4). 

13.2 Slechts natuurlijke personen kunnen Bestuurder zijn (Artikel 10 lid 3). 

13.3 Bestuurder kunnen niet zijn: 

 (a) leden van de Tuchtcommissie; 

 (b) leden van de Commissie van Beroep; 

 (c) personen die in dienst zijn van de Federatie (Artikel 10 lid 2). 

Artikel 14. Benoeming van bestuurders 
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14.1 Bestuurders kunnen uit en buiten de Leden worden benoemd. Voor zover Bestuurders buiten 

de Leden worden benoemd worden deze zoveel mogelijk uit de gelederen van de Leden 

benoemd. 

14.2 De benoeming van Bestuurders geschiedt door de Algemene Vergadering. De president 

wordt in functie benoemd (Artikel 10 lid 1). 

14.3 De benoeming van een Bestuurder geschiedt uit een of meer bindende voordrachten. Zowel 

het Bestuur als 10 (tien) of meer Leden zijn bevoegd tot het opmaken van een bindende 

voordracht. De voordracht opgemaakt door het Bestuur wordt vermeld in de oproeping tot de 

Algemene Vergadering waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn. Een 

voordracht opgemaakt door 10 (tien) of meer Leden moet  tenminste 7 (zeven) dagen vóór de 

aanvang van de vergadering schriftelijk bij het Bestuur worden ingediend. 

14.4 De Algemene Vergadering kan echter aan elke voordracht steeds het bindend karakter 

ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de 

uitgebrachte stemmen. 

14.5 Is geen voordracht opgemaakt of besluit de Algemene Vergadering aan de opgemaakte 

voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de Algemene Vergadering in de 

benoeming vrij. 

14.6 Indien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrachten. 

Artikel 15. Aftreden, defungeren, schorsing en ontslag van Bestuurders  

15.1 Een Bestuurder treedt af volgens een door het Bestuur al dan niet bij reglement vast te stellen 

rooster van aftreden (Artikel 11 lid 2). Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat 

een Bestuurder tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, 

verstreken is. Een Bestuurder treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende 

Algemene Vergadering na afloop van drie jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende 

Bestuurder kan  eenmaal worden herbenoemd. 

15.2 Een Bestuurder defungeert voorts door schriftelijk bedanken met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van drie maanden (Artikel 11 lid 3). 

15.3 Een Bestuurder defungeert voorts doordat hij niet langer aan de in Artikel 13.3 gestelde 

vereisten voldoet. 

15.4 Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of 

ontslagen. Een besluit van de Algemene Vergadering tot schorsing of ontslag van een 

Bestuurder kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden 

van de uitgebrachte stemmen (Artikel 11 lid 1). 

15.5 Indien de Algemene Vergadering een Bestuurder heeft geschorst, dient de Algemene 

Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, 

hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing (Artikel 11 lid 

1). 

Opmerking [1]: Best Practice 5.1 

van de Code Goed Sportbestuur 

Opmerking [2]: Best Practice 5.6 

van de Code Goed Sportbestuur 
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Artikel 16. Taak, taakverdeling, bevoegdheden en besluitvorming van het Bestuur 

16.1 Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het bestuur belast met het Besturen van de 

Federatie (Artikel 13 lid 3). 

16.2 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het 

Bestuur betreffen (Artikel 23 lid 1). 

16.3 De president wordt overeenkomstig Artikel 14.2 in functie benoemd. Het Bestuur benoemt 

uit zijn midden een vicevoorzitter en een penningmeester en kan, al dan niet uit zijn midden, 

een secretaris benoemen (Artikel 10 lid 1). 

16.4 Het Bestuur kan de commissies instellen die het voor de vervulling van zijn taak 

redelijkerwijs nodig heeft. Het Bestuur bepaalt de samenstelling, taak, bevoegdheden en 

werkwijze van de commissies (Artikel 13 lid 2). 

16.5 Het Bestuur is, met inachtneming van Artikel 17.1, bevoegd te besluiten tot het aangaan van 

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het 

aangaan van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 

een schuld van een ander verbindt. De goedkeuring als bedoeld in Artikel 17.1 geldt mede 

voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Federatie ter zake van deze handelingen 

(Artikel 13 lid 3). 

16.6 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt. Iedere Bestuurder 

heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. 

16.7 Besluitvorming van het Bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits 

met algemene stemmen en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden 

uitgebracht. 

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur (Artikel 13 lid 3) 

17.1 Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering zijn onderworpen de besluiten van het 

Bestuur tot: 

 (a) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen; 

 (b) het aangaan van overeenkomsten waarbij de Federatie zich als borg of hoofdelijk 

medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor 

een schuld van een ander verbindt; 

 (c) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Federatie een bankkrediet wordt 

verleend. 

17.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit als bedoeld 

in Artikel 17.1 onder (c) tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of 

Bestuurders niet aan. 
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Artikel 18. Vertegenwoordiging 

18.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Federatie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, 

behalve aan het Bestuur, mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders. Het 

Bestuur zorgt ervoor dat de Federatie zoveel als mogelijk vertegenwoordigd wordt door ten 

minste een of beide van de president en de vicepresident (Artikel 13 lid 4). 

18.2 In alle gevallen waarin een Bestuurder een belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang 

van de Federatie kan de Algemene Vergadering een of meer personen aanwijzen om de 

Federatie te vertegenwoordigen (Volgt uit de wet). 

18.3 Het Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de 

Federatie met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van 

zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld (Artikel 10 lid 7). 

Artikel 19. Federatiebureau en Directeur (Artikel 10 lid 7) 

19.1 Het Bestuur kan een Federatiebureau in stand houden en het Bestuur kan een Directeur 

benoemen. Het Bestuur kan aan de Directeur bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen 

als bedoeld in Artikel 18.3. 

19.2 Het Federatiebureau staat onder leiding van de Directeur. 

19.3 Het Bestuur kan de Directeur te allen tijde schorsen of ontslaan. 

19.4 Het Federatiebureau en de Directeur zijn onder verantwoordelijkheid van het Bestuur belast 

met de voorbereiding, begeleiding en uitvoering van die taken die het Bestuur aan hen 

opdraagt. 

19.5 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de taken en bevoegdheden van het 

Federatiebureau en de Directeur nader worden uitgewerkt. 

Artikel 20. Algemene vergaderingen (Artikel 15) 

20.1 De jaarlijkse Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor deze 

vergadering geplaatst: 

 (a) de behandeling van het Bestuursverslag; 

 (b) de goedkeuring van de balans en de staat van baten en lasten met de toelichting; 

 (c) de decharge van de Bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar; 

 (d) de vervulling van eventuele vacatures in het Bestuur, de Tuchtcommissie en de 

Commissie van Beroep. 

 Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de termijn voor 

het overleggen van het Bestuursverslag door de Algemene Vergadering is verlengd of een 

voorstel daartoe op de agenda is geplaatst. 

Opmerking [3]: Nieuwe wettelijke 

term voor het jaarverslag 

Opmerking [4]: Is ogv de wet niet 

langer een automatische bij 

goedkeuring van de staat van baten en 

lasten 
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20.2 Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of 

wanneer het daartoe volgens de wet of deze Statuten verplicht is (Artikel 15 lid 2). 

20.3 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het 

uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering, is het 

Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van 

niet langer dan twintig dagen na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen 

veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping 

overgaan op de wijze waarop het Bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij 

advertentie in ten minste één ter plaatse waar de Federatie gevestigd is, veel gelezen dagblad. 

De verzoekers kunnen alsdan anderen dan Bestuurders belasten met de leiding van de 

vergadering en het opstellen van de notulen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek 

wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd (Artikel 15 lid 3). 

Artikel 21. Oproeping 

21.1 Leden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur of een Bestuurder 

(Artikel 17 lid 1). 

21.2 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven 

gericht aan de Leden aan de laatstelijk aan het Bestuur opgegeven adressen. Indien het Lid 

hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel 

aan de Federatie is bekend gemaakt. 

21.3 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt niet later dan op de twintigste dag 

vóór die van de vergadering. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van het Bestuur, kan 

de oproeping tot een Algemene Vergadering geschieden tegen een kortere termijn mits niet 

later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering (Artikel 17 lid 1 en 2). 

21.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de 

Algemene Vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen op 

dezelfde wijze worden aangekondigd met dien verstande dat aankondiging daarvan niet later 

dan op achtste dag vóór die van de vergadering geschiedt. 

21.5 Indien de oproeping een voorstel tot benoeming van een Erelid of een Lid van Verdienste 

vermeldt, behoeft niet de naam van de betrokken persoon genoemd te worden. (Artikel 17 lid 

3) 

Artikel 22. Voorzitter, secretaris en notulen 

22.1 De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door de president. Bij afwezigheid van de 

president wordt de Algemene Vergadering voorgezeten door de vicepresident. De voorzitter 

dan wel de vicevoorzitter kan echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een 

ander in zijn plaats als voorzitter aanwijzen. Bij afwezigheid van de president en de 

vicepresident zonder dat zij een ander in hun plaats als voorzitter hebben aangewezen, 

benoemen de ter vergadering aanwezige Bestuurders een van hen tot voorzitter. Bij 

Opmerking [5]: Toegevoegd dat 

oproeping via e-mail mogelijk is 

Opmerking [6]: De naam behoeft 

dus niet vermeld te worden, wel het 

voorstel tot benoeming als zodanig 

(omdat anders geen rechtsgeldig 

besluit tot toekenning van het predicaat 

kan worden genomen). 
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afwezigheid van alle Bestuurders benoemt de Algemene Vergadering zelf haar voorzitter. De 

voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan (Artikel 16 lid 7). 

22.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, 

worden daarvan door de secretaris van de vergadering notulen gehouden. Notulen worden 

vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de 

vergadering. 

22.3 De voorzitter van de vergadering en iedere Bestuurder kan te allen tijde opdracht geven tot 

het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde, op kosten 

van de Federatie. Het notarieel proces-verbaal wordt medeondertekend door de voorzitter 

van de vergadering. 

Artikel 23. Toegang en vergaderrechten 

23.1 Alle Leden die niet geschorst zijn, alle Ereleden, alle Leden van Verdienste en alle 

Geassocieerden, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en zijn bevoegd daarin het 

woord te voeren. Slechts Leden zijn bevoegd het stemrecht uit te oefenen. Alle Bestuurders 

die geen Lid zijn en niet geschorst zijn, hebben toegang tot de Algemene Vergadering en 

hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem. Een geschorste 

Bestuurder die geen Lid is heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing 

wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren (Artikel 16 lid 1). 

23.2 Een stemgerechtigd Lid kan aan een ander stemgerechtigd Lid schriftelijk volmacht verlenen 

tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt 

voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd (Artikel 16 lid 2). 

23.3 De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen tot de 

Algemene Vergadering. 

23.4 Voor ieder Lid dat aan de Algemene Vergadering deelneemt, worden maximaal twee 

vertegenwoordigers toegelaten. Voor iedere Geassocieerde die aan Algemene Vergadering 

deelneemt, wordt slechts één vertegenwoordiger toegelaten. De Bestuurders en de Directeur 

zullen in de Algemene Vergadering niet optreden als vertegenwoordiger van een Lid of 

Geassocieerde (Artikel 16 lid 2). 

Artikel 24. Stemrecht en besluitvorming 

24.1 In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid dat niet geschorst is ten minste één stem 

overeenkomstig Artikelen 24.2 en 24.3. 

24.2 In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid dat niet geschorst is een aantal stemmen dat 

afhankelijk is van het aantal van zijn Golfers per één juli voorafgaand aan de dag van de 

Algemene Vergadering en wel als volgt: 

 (a) Leden met minder dan vijfhonderdeen Golfers: [één] stem; 

 (b) Leden met meer dan vijfhonderd maar minder dan duizendeen Golfers: [twee] 

stemmen; 
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 (c) Leden met meer dan duizend maar minder dan tweeduizendeen Golfers: [drie] 

stemmen; 

 (d) Leden met meer dan tweeduizend Golfers: [vier] stemmen 

 (Artikel 16 lid 3). 

24.3 In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid dat niet geschorst is en een Gekwalificeerde 

Golfbaan vertegenwoordigt, bovenop de in Artikel 24.2 bedoelde stemmen, een aantal 

stemmen dat afhankelijk is van het aantal holes van die Gekwalificeerde Golfbaan per één 

juli voorafgaand aan de dag van de Algemene Vergadering en wel als volgt: 

 (a) negen holes: [één] stem; 

 (b) achttien holes: [twee] stemmen; 

 (c) zevenentwintig holes: [drie] stemmen; 

 (d) zesendertig of meer holes: [vier] stemmen 

Een Gekwalificeerde Golfbaan kan slechts door één Lid worden vertegenwoordigd. Een Lid 

kan meerdere Gekwalificeerde Golfbanen vertegenwoordigen, echter een Lid kan nimmer 

meer dan 4 stemmen verkrijgen uit vertegenwoordiging van een of meerdere 

Gekwalificeerde Golfbanen. 

 (Artikel 16 lid 3). 

24.4 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt (Artikel 16 

lid 6). 

24.5 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze Statuten geen grotere meerderheid is 

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

(Artikel 16 lid 6). 

24.6 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, 

indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, 

schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt. 

24.7 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming 

plaats. Heeft ook in dat geval niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 

gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming, daaronder niet begrepen de nieuwe 

vrije stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande 

stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande 

stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het 

geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van 

die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd. Staken de stemmen 
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bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere 

stemming, dan is het voorstel verworpen (Artikel 15 lid 6). 

24.5 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 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. Wordt 

onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, 

dan 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 (Artikel 16 lid 8 en 9). 

24.6 Bij de vaststelling in hoeverre de Leden stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, 

wordt geen rekening gehouden met Leden die ingevolge de wet of deze statuten geen stem 

kunnen uitbrengen. 

25.1 Tuchtcommissie 

25.1 De Federatie heeft een Tuchtcommissie. De Tuchtcommissie bestaat uit ten minste drie en 

ten hoogste acht leden. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de Tuchtcommissie 

volledig bevoegd; de Tuchtcommissie neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling 

van het aantal leden (Artikel 18 lid 1 en 2). 

25.2 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Tuchtcommissie zijn. Lid van de 

Tuchtcommissie kunnen niet zijn Bestuurders, de Directeur of leden van enige andere 

commissie van de Federatie. (Artikel 18 lid 3) 

25.3 De Tuchtcommissie dient zodanig te zijn samengesteld dat: 

 (a) ten minste de voorzitter en de waarnemend voorzitter de graad van meester in de 

rechten hebben behaald aan een Nederlandse Universiteit; 

 (b) ten minste één lid arts is en als zodanig staat ingeschreven in het BIG-register; 

 (c) ten minste één lid deskundige is op het gebied van seksuele intimidatie; en 

 (d) ten minste een of meer mannen en een of meer vrouwen lid zijn van de 

Tuchtcommissie 

 (Artikel 18 lid 4). 

25.4 Leden van de Tuchtcommissie worden op voordracht van het Bestuur benoemd door de 

Algemene Vergadering (Artikel 18 lid 2). 

25.5 De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de 

benoeming onderwerp van behandeling zal zijn. 

25.6 Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt, dan maakt het 

Bestuur een nieuwe voordracht op. Artikel 25.4 is van toepassing. 



Concept van 28 april 2017 

61700063/BVZ 15 

25.7 Een lid van de Tuchtcommissie treedt af volgens een door de Tuchtcommissie vast te stellen 

rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een lid van de 

Tuchtcommissie tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, 

verstreken is. Een lid van de Tuchtcommissie treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de 

eerstvolgende Algemene Vergadering na afloop van drie jaren na zijn laatste benoeming. 

Een aftredend lid van de Tuchtcommissie kan tweemaal worden herbenoemd. (Artikel 18 lid 

5) 

25.3 Een lid van de Tuchtcommissie defungeert voorts door schriftelijk bedanken met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden (Artikel 18 lid 8 sub c). 

25.4 Een lid van de Tuchtcommissie defungeert voorts doordat hij niet langer aan de in Artikel 

25.2 gestelde vereisten voldoet. 

25.8 Leden van de Tuchtcommissie kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden 

ontslagen. 

25.9 De Tuchtcommissie heeft tot taak de uitoefening van de tuchtrechtspraak met betrekking tot 

Leden ter zake van enig handelen of nalaten in strijd met de Statuten, reglementen of 

besluiten van de Federatie en onredelijke benadeling van de Federatie en ten slotte de 

behandeling van alle andere zaken die bij of krachtens deze Statuten aan de Tuchtcommissie 

moeten worden voorgelegd (Artikel 18 lid 1). 

25.10 Indien de Tuchtcommissie dient te oordelen naar aanleiding van een klacht in de zin van het 

Reglement Seksuele Intimidatie, dan zorgt de Tuchtcommissie ervoor dat zij zitting houdt in 

gemengde samenstelling, bestaande uit een of meer mannen en een of meer vrouwen (Artikel 

18 lid 4). 

25.11 De besluiten van de Tuchtcommissie over de voorgelegde zaken zijn met redenen omkleed 

en zijn bindend voor alle betrokkenen. Het Lid staat binnen één maand na ontvangst van de 

kennisgeving van de besluiten van de Tuchtcommissie, beroep op de Commissie van Beroep 

open. (Artikel 18 lid 9) 

25.12 De Algemene Vergadering stelt een reglement voor de Tuchtcommissie vast waarin de taak, 

bevoegdheden en werkwijze van de Tuchtcommissie nader worden geregeld. 

Artikel 26. Commissie van Beroep (Artikel 19) 

26.1 De Federatie heeft een Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep bestaat uit ten 

minste drie en ten hoogste acht leden. Is het aantal leden minder dan drie, dan blijft de 

Commissie van Beroep volledig bevoegd; de Commissie van Beroep neemt alsdan 

onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal leden. 

26.2 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Commissie van Beroep zijn. Lid van de 

Commissie van Beroep kunnen niet zijn Bestuurders, de Directeur of leden van enige andere 

commissie van de Federatie. 

26.3 De Commissie van Beroep dient zodanig te zijn samengesteld dat: 

Opmerking [7]: Het huidige artikel 

19 (Commissie van Beroep) verklaart 

het huidige artikel 18 

(Tuchtcommissie) van 

overeenkomstige toepassing. Omwille 

van de duidelijkheid wordt in artikel 

27 de bepaling ten aanzien van de 

Commissie van Beroep helemaal 

uitgeschreven 
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 (a) ten minste de voorzitter en de waarnemend voorzitter de graad van meester in de 

rechten hebben behaald aan een Nederlandse Universiteit; 

 (b) ten minste één lid arts is en als zodanig staat ingeschreven in het BIG-register; 

 (c) ten minste één lid deskundige is op het gebied van seksuele intimidatie; en 

 (d) ten minste een of meer mannen en een of meer vrouwen lid zijn van de Commissie 

van Beroep. 

26.4 Leden van de Commissie van Beroep worden op voordracht van het Bestuur benoemd door 

de Algemene Vergadering. 

26.5 De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de Algemene Vergadering waarin de 

benoeming onderwerp van behandeling zal zijn. 

26.6 Indien de Algemene Vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt, dan maakt het 

Bestuur een nieuwe voordracht op. Artikel 26.4 is van toepassing. 

26.7 Een lid van de Commissie van Beroep treedt af volgens een door de Commissie van Beroep 

vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een 

lid van de Commissie van Beroep tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor 

hij is benoemd, verstreken is. Een lid van de Commissie van Beroep treedt evenwel uiterlijk 

af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van drie jaren na zijn 

laatste benoeming. Een aftredend lid van de Commissie van Beroep kan tweemaal worden 

herbenoemd. 

26.8 Een lid van de Commissie van Beroep defungeert voorts door schriftelijk bedanken met 

inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. 

26.9 Een lid van de Commissie van Beroep defungeert voorts doordat hij niet langer aan de in 

Artikel 26.2 gestelde vereisten voldoet. 

26.10 Leden van de Commissie van Beroep kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering 

worden ontslagen. 

26.11 De Commissie van Beroep heeft tot taak de behandeling van alle zaken die bij of krachtens 

deze Statuten aan de Commissie van Beroep moeten worden voorgelegd. 

26.12 Indien de Commissie van Beroep dient te oordelen naar aanleiding van een klacht in de zin 

van het Reglement Seksuele Intimidatie, dan zorgt de Commissie van Beroep ervoor dat zij 

zitting houdt in gemengde samenstelling, bestaande uit een of meer mannen en een of meer 

vrouwen. 

26.13 De besluiten van de Commissie van Beroep over de voorgelegde zaken zijn met redenen 

omkleed en zijn bindend voor alle betrokkenen. 

26.14 De Algemene Vergadering stelt een reglement voor de Commissie van Beroep vast waarin 

de taak, bevoegdheden en werkwijze van de Commissie van Beroep nader worden geregeld. 

Artikel 27. Boekjaar, staat van baten en lasten en jaarverslag 
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27.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar (Artikel 14 lid 1). 

27.2 Het Bestuur brengt op een Algemene Vergadering binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, een 

jaarverslag uit over de gang van zaken in de Federatie en over het gevoerde beleid. Het legt 

de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de 

vergadering over. Deze stukken worden ondertekend door de Bestuurders; ontbreekt de 

ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding 

gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder Lid van de gezamenlijke Bestuurders in rechte 

vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen (Artikel 14 lid 2). 

27.3 De Federatie is verplicht opdracht te verlenen aan een Accountant tot onderzoek van de staat 

van baten en lasten (Artikel 14 lid 3). 

27.4 Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering, op voorstel van het Bestuur, 

bevoegd. Gaat de Algemene Vergadering daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd. De 

opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door 

degene die haar heeft verleend. (Artikel 14 lid 3) 

27.5 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de uitslag 

van zijn onderzoek weer in een verklaring. Het Bestuur legt de verklaring van de Accountant 

ter inzage voor de Leden ten kantore van de Federatie ten minste twintig dagen vóór de 

Algemene Vergadering waarin de staat van baten en lasten ter goedkeuring wordt overlegd. 

(Artikel 14 lid 3). 

27.6 Goedkeuring van de staat van baten en lasten strekt niet automatisch tot decharge aan een 

Bestuurder (Artikel 14 lid 4). 

Artikel 28. Statutenwijziging (Artikel 21) 

28.1 In deze Statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de 

Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van 

de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden 

genomen bij een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in 

een vergadering, waarin een zodanig aantal Leden aanwezig of vertegenwoordigd is dat 

bevoegd is tot het uitbrengen van ten minste twee derden van het totaal door alle Leden 

gezamenlijk uit te brengen aantal stemmen. Indien niet zodanig aantal Leden aanwezig of 

vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het 

besluit tot statutenwijziging kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering 

aanwezige of vertegenwoordigde aantal Leden, mits bij een meerderheid van ten minste twee 

derden van de uitgebrachte stemmen. De nieuwe vergadering wordt gehouden uiterlijk op de 

dertigste dag na die van de oorspronkelijke vergadering. Bij de oproeping tot de nieuwe 

vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, 

onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal Leden. 

28.2 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 

Opmerking [8]: Volgt uit de wet; 

moet een apart agendapunt zijn (zie 

nieuwe artikel 21.1 onder c) 
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afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten 

kantore van de Federatie of op een andere daartoe geschikte plaats voor de Leden ter inzage 

leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden (Artikel 21 lid 2). 

28.3 De Artikelen 28.1 en 28.2 zijn niet van toepassing indien in de Algemene Vergadering alle 

leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene 

stemmen wordt genomen. 

28.4 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 

Tot het verlijden van die akte is iedere Bestuurder bevoegd (Artikel 21 lid 4). 

Artikel 29. Ontbinding en vereffening (Artikel 22) 

29.1 De Federatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene 

Vergadering. 

29.2 De Artikelen 28.1 tot en met 28.3 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot 

ontbinding. 

29.3 Indien de Federatie wordt ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering, wordt 

haar vermogen vereffend door de Bestuurders, indien en voor zover de Algemene 

Vergadering niet anders bepaalt. 

29.4 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. 

29.5 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het 

Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze Statuten, voor zover 

mogelijk, van kracht. 

29.6 De Algemene Vergadering bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de 

Federatie zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de Federatie (Artikel 22 lid 5). 

29.7 Nadat de Federatie heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers van de Federatie gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe 

door de vereffenaars is aangewezen (Artikel 22 lid 7). 

Artikel 30. Huishoudelijk Reglement, Dopingreglement, Reglement Seksuele 

Intimidatie en Reglement Matchfixing 

30.1 De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen of wijzigen. Het 

Huishoudelijk Reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze 

Statuten (Artikel 23 lid 1 en 3). 

30.2 Een besluit tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement kan slechts worden genomen op 

voorstel van het Bestuur of op voorstel van een zodanig aantal Leden dat bevoegd is tot het 

uitbrengen van ten minste een derde van het totaal door alle Leden gezamenlijk uit te 

brengen aantal stemmen en kan slechts worden genomen bij een meerderheid van ten minste 

twee derden van de uitgebrachte stemmen (Artikel 23 lid 2). 

30.3 De Algemene Vergadering kan een Contributiereglement, een Dopingreglement, een 

Reglement Seksuele Intimidatie en een Reglement Matchfixing vaststellen of wijzigen. De in 
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de vorige zin bedoelde reglementen mogen geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de 

wet of deze Statuten. 

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. 

Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte 

vermeld. 

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting 

daarop aan de verschijnende persoon, heeft [hij / zij] verklaard van de inhoud van deze akte 

te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte 

onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, 

ondertekend. 
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