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Heden, dertig juni negentienhonderdachtennegentig, 
verschenen voor mij , Mr Joseph Max Marie Kreijn, nota
ris ter standplaats Brunssum: -- ---------------------
1.. de heer Klaas Fredericus Jan Joling, zonder 

beroep, geboren te Amsterdam op drie april negen
tienhonderd vierenveertig, wonende te 6441 BH 
Brunssum, Kerkstraat 134, ongehuwd en niet gere
gistreerd als partner in de zin van het geregis
treerde partnerschap, identiteitskaartnummer: 
T24540658: handelend als voorzitter van Sportver
eniging Schuttersveld; ----------------------------

2. de heer Hendrik Hubertus Maria Hanbeukërs, mede
werker Mega Limburg, geboren te Brunssum op vier
entwintig juni negentienhonderd vijftig, wonende 
te 6441 SZ Brunssum, 'Ridder Vosstraat 24, gehuwd, 
identiteitskaartnummer: T24538230: handelend als
voorzitter van "Egge"; ------- --------- ----------

3. mevrouw Johanna Godfrieda Elisabeth Duisings, cas-
siere, geboren te Heerlen op eenentwintig november 
negentienhonderd drieënzestig, wonende te 6432 NE 
Hoensbroek, gemeente Heerlen, Rondpunt 21, onge
huwd en niet geregistreerd als partner in de zin 
van het geregistreerde partnerschap, paspoortnum
mer: N27537175: als secretaris van "Egge"; ----- -

4. de heer Leon Johan Gerardus Giezenaar, administra
tief medewerker, geboren te Heerlen op eenentwin
tig maart negentienhonderd zeventig, wonende te 
6445 CV Brunssum, Rembrandstraat 3, ongehuwd en 
niet geregistreerd als partner in de zin van het 
geregistreerde partnerschap, paspoortnummer: 
N42907961, handelend als penningmeester van "Eg
ge" . ------------- --------- -------- -----------------

-- --------------- VOOROPSTELLINGEN----- ------------
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden: -

dat. de vereniging "Rooms Katholieke Voetbal Ver
eniging "Egge"" is opgericht op vijftien september 
negentienhonderddrieëndertig en de statuten zijn 
laatstelijk vastgesteld op tweeëntwintig mei ne- 
gentienhonderdnegenenzeventig bij akte, .verleden 
voor de plaatsvervanger van notaris M.H.M. Kreijn
te Brunssum; -------------------------------------
dat de vereniging "Sportvereniging Schuttersveld" 
is opgericht op vijftien januari negentienhonderd- 
dertig en de statuten zijn laatstelijk vastgesteld 
op drieëntwintig maart negentienhonderdnegenenze- 
ventig bij akte verleden voor de plaatsvervanger
van genoemde notaris Kreijn; ---------------------
dat voormelde verenigingen beide gevestigd in de 
gemeente Brunssum als voetbalvereniging wensen te 
fuseren tot één voetbalvereniging. ----- 1--------



In deze statuten wensen de comparanten, handelend als
gemeld:  .----------'---------

de statuten van de uit deze fusie voortkomende 
vereniging genaamd: "Sportvereniging Brunssum"
vast te stellen; -------------------------------
de juridische fusie te regelen als in het slot van
deze akte vermeld. -------------------------------

-- --------------------STATUTEN: ---------------------
Artikel 1 --------------------------------------------
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid -------------------
1. De vereniging is genaamd: Sportvereniging Brunssum

(S.V. B r u n s s  u m ) , h i e r n a  te n o e m e n :  "de
vereniging". ------------------------------------ -
Zij heeft haar zetel in de gemeente Brunssum. --

2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
Artikel 2 ----------------------- ------------ --------
Duur ------------------------------------------ - •-------
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van

een juli tot en met dertig juni. ----------------
Artikel 3 --------------- -------------------------- -
Doel -------------------------------------------------
1. De vereniging heeft ten doel het doen beoefenen en

het bevorderen van de voetbalsport in al zijn ver
schijningsvormen, met uitzondering van de beroeps- 
voetbalsport. ------------ ------------------------

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te berei
ken door: -----------------------------------------
a. het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse

Voetbalbond (K.N.V.B.); ----------------------
b. deel te nemen aan de door de K.N.V.B. georga

niseerde of goedgekeurde wedstrijden en evene
menten; ----------- *---------------------------

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

d. de benodigde accommodatie tot stand te brengen.
Artikel 4 --------------------------------------------
Lidmaatschap -----------------------------------------
1. a. Leden zijn die natuurlijke personen, die door

het bestuur als lid zijn toegelaten. --------
b. Alleen diegenen die voor de duur van hun lid

maatschap ook lid zijn van de K.N.V.B. kunnen 
lid zijn van de vereniging. -----------------

2. a. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen
niet worden toegelaten degenen, die niet tot 
het lidmaatschap van de K.N.V.B. worden toege
laten, of van wie de K.N.V.B. het lidmaatschap
heeft beëindigd. -----------------------------

b. De vereniging verplicht zich voor al haar le
den, alsmede voor al degenen die in de vereni
ging een functie - welke dan ook - bekleden het
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lidmaatschap van de K.N.V.B. aan te vragen,
c. Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die 

als lid tot de vereniging wensen te worden toe
gelaten, worden aangemeld bij de K.N.V.B. --

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

4. Het bestuur kan het predikaat erelid verlenen aan
een lid wegens langdurige en bijzondere verdien
sten voor de vereniging. ----------------------- -

5. Het bestuur houdt een register bij waarin de na
men, adressen en geboortedata van de leden zijn 
opgenomen, een en ander op een door de K.N.V.B.' 
aan te geven wijze. ------------------------------

Artikel 5 --------------------------------------------
Verplichtingen ---------------------------- -----------
1. De leden zijn verplicht zich jegens elkaar en je

gens de vereniging te gedragen naar hetgeen door 
de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. -

2. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen
van de vereniging, alsmede de besluiten van het 
bestuur, van de algemene vergadering of van een 
ander orgaan van de vereniging, na te leven. ---

3. De leden zijn verplicht de statuten en reglementen
van de K.N.V.B., de besluiten van een orgaan van 
de K.N.V.B., alsmede de van toepassing verklaarde 
wedstrijdbepalingen na te leven. ----------------

4. De leden zijn verplicht de belangen van de vereni
ging, de K.N.V.B. en van de voetbalsport in het 
algemeen, niet te schaden. -----------------------

5. De leden dienen alle overige verplichtingen, welke
de vereniging of de K.N.V.B. in naam van haar le
den aangaat, of welke uit het lidmaatschap van de 
vereniging of van de K.N.V.B. voortvloeien, te 
aanvaarden en na te komen. -----------------------

6. Behalve de in deze statuten vermelde v e r 
plichtingen kunnen door de vereniging slechts ver
plichtingen aan de leden worden opgelegd na voor
afgaande toestemming van de algemene vergadering.

Artikel 6 --------- -----------------------------------
Straffen ---------------------------------------------
1. a. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig han

delen of nalaten dat in strijd is met de wet, 
danwel met de statuten, reglementen en/of be
sluiten van organen van de vereniging, of waar
door de belangen van de vereniging worden ge
schaad. —

b. Tevens zal strafbaar zijn zodanig handelen of 
nalaten dat in strijd is met de wedstrijdbepa
lingen, alsmede met de statuten, reglementen



en/of besluiten van organen van de K 
waardoor de belangen van de K.N.V.B., de N.K.S. 
danwel van de voetbalsport in het algemeen wor
den geschaad. --------------------------------

2. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredin
gen als bedoeld in het eerste lid, de volgende 
straffen op te leggen: ------------- -------------
a. berisping; ---------------------------------- -
b. schorsing; -----------------------------------
c. royement (ontzetting uit het lidmaatschap);
d. uitsluiting van deelneming aan wedstrijden,

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

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

3 . Een schorsing kan ten hoogste voor de duur van een 
jaar worden opgelegd. Gedurende de periode dat een 
lid geschorst is, kunnen de aan het lidmaatschap 
verbonden rechten niet worden uitgeoefend, met 
uitzondering van het recht om in beroep te gaan.

4. Royement kan alleen worden uitgesproken wanneer
een lid in strijd met de statuten, reglementen of 
besluiten van de vereniging handelt, of de vereni
ging op onredelijke wijze benadeelt. ------------

5. Nadat het bestuur tot royement heeft besloten,
wordt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk met 
opgave van reden(en) van het besluit in kennis 
gesteld. '■------------------------------------------

6. Het bestuur is bevoegd om, ingeval van overtredin
gen als bedoeld in het tweede lid, sub d en e, in 
overleg met betrokkene, een vervangende straf op 
te leggen. --------------------------- 1----------- -

7. Van een door de vereniging genomen besluit tot 
opgelegde straf staat betrokkene binnen een maand 
na het bekend worden van de straf beroep open bij 
de algemene vergadering. Gedurende de beroepster
mijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

8. Het besluit van de algemene vergadering tot ophef
fing van een in het voorgaande lid bedoeld besluit 
geschiedt met tenminste twee/derde van de uitge
brachte stemmen. ---------------------------------

Artikel 7 -- ---------------------------------------- -
Einde lidmaatschap ----------------------------------
1. Het lidmaatschap eindigt:    - -

a. door de dood van het lid; -------------------
b. door opzegging door het lid; ----------------
c. door opzegging namens de vereniging; -------
d. door royement, als bedoeld in artikel 6, lid 4.

2. Opzegging namens de vereniging en royement ge
schiedt door het bestuur. ---------------------- -



3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: ---
a. in de gevallen in de statuten genoemd; -----
b. wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan

de vereisten die de statuten voor het lidmaat
schap stellen; -------------------------------

c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
kan worden gevergd het lidmaatschap te laten 
voortduren; -------------- ---------- ---------

4.. Opzegging door het lid kan slechts geschieden te
gen het einde van een verenigingsjaar en met in
achtneming van een opzegtermijn van een maand. 
Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden 
beëindigd indien van het lid redelijkerwijs niet 
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voor
tduren. --------------------------------------- ----

5. Opzegging door het lid in strijd met het voorgaan
de lid doet het lidmaatschap eindigen op het vroe
gst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waa
rtegen was opgezegd. ---------------- ------------

6. Opzegging door het lid met onmiddellijke ingang
kan voorts: --------------------------------------
a. binnen een maand nadat een besluit, waarbij 

zijn rechten zijn beperkt of verplichtingen 
zijn verzwaard, hem is bekend geworden of mede
gedeeld, in welk geval het besluit alsdan niet 
op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot 
opzegging komt het lid niet toe wanneer rechten 
en verplichtingen worden gewijzigd, die in de
statuten nauwkeurig zijn omschreven; -------

b. binnen een maand nadat hem een besluit is mede
gedeeld tot omzetting van de vereniging in een 
andere rechtsvorm of tot fusie. -------- -----

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

8. Indien een lid door de K.N.V.B. is geroyeerd, is
het bestuur, na het onherroepelijk worden van dit 
royement, verplicht het lidmaatschap van het be
treffende lid met onmiddellijke ingang op te zeg
gen. ’--------------------------------- ------------

Artikel 8 -------------------- -----------------------
Donateurs



1. De vereniging kent naast leden ook donateursd --
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen 

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

3. Donateurs hebben geen andere rechten en ver
plichtingen dan die welke hun bij of krachtens de 
statuten en/of reglementen zijn toegekend of opge
legd. ----- ---------------------------------------

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

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het
bestuur. ------------------------------------------

Artikel 9 --------------------------------------------
Bestuur ------- --------------------------------- -----
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie meerderja

rige personen, te weten tenminste een voorzitter, 
een secretaris en een penningmeester, die door de 
algemene vergadering uit de leden in functie wor
den benoemd. Het aantal bestuursleden wordt vast- 
gesteld door de algemene vergadering. -----------

2. Bestuursleden worden kandidaat gesteld door het
bestuur of door tenminste tien leden. -----------

3. Aan een kandidaatstelling kan het bindende karak
ter worden ontnomen door een met tenminste twee/d- 
erde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit 
van de algemene vergadering. --------------------

4. Ieder bestuurslid wordt benoemd voor de periode
van drie jaar en treedt af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuurs
leden zijn terstond herbenoembaar. Wie in een tus
sentijdse vacature is benoemd, neemt op het roos
ter de plaats van zijn voorganger in. -----------

5. Ieder bestuurslid is tegenover de vereniging ge
houden tot een behoorlijke vervulling van de hem 
opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid 
betreft die tot de werkkring van twee of meer be
stuursleden behoort, is ieder van hen geheel aan
sprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij 
deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig 
is geweest in het treffen van maatregelen om de 
gevolgen daarvan af te wenden. ------------------

6. De algemene vergadering kan een bestuurslid schor
sen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig 
acht. Voor een besluit daartoe zijn tenminste 
twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist. 
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd 
wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door



het verloop van die termijn. ------- ------------
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: --------

a. door het eindigen van het lidmaatschap; ----
b. door bedanken als bestuurslid.

Artikel 10 --- ------- -------    _ ----- ------ ----- ------
Besluitvorming van het bestuur ----------------------
1. Het in een vergadering van bestuur en in een alge

mene vergadering uitgesproken oordeel van de voor
zitter omtrent de uitslag van een stemming is be
slissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een 
niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ----------

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van de 
voorzitter de juistheid van dat oordeel betwist, 
dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vast- 
gelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien 
de meerderheid van de vergadering of, indien de 
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schri
ftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige 
dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

3 . Van het verhandelde in een vergadering van bestuur 
worden door de secretaris of een door het bestuur 
aangewezen persoon notulen gemaakt die op de 
eerstvolgende vergadering dienen te worden goedge
keurd . --------------- - -------------- - - - - ■---------

4. De notulen van een algemene vergadering en jaar
vergadering worden ter kennis van de leden 
gebracht en dienen door de eerstvolgende algemene 
verqadering te worden qoedqekeurd. ------------- -

Artikel 11 ------------------------------------ ------
Vertegenwoordiging ---- ---- ----------------- ----- -
1. Behoudens beperkingen volgens de wet en de statu

ten is het bestuur belast met het besturen van de 
vereniging. --------------------------- _____------

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is 
gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter 
verplicht zo spoedig mogelijk een algemene verga
dering te beleggen waarin de voorziening in de 
open plaats of open plaatsen aan de orde komt. --

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoorde
lijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te 
doen uitvoeren door commissies en werkgroepen. --

4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de 
algemene vergadering, bevoegd tot het aangaan van 
overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan 
van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als 
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich 
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheid
stelling voor een schuld van een ander verbindt.



5. Het bestuur behoeft eveneens voorafgaande goedkeu
ring van de algemene vergadering voor besluiten 
tot: ----------- ------------------------ -----------
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan

van rechtshandelingen en het verrichten van 
investeringen die een bedrag of waarde van tien 
duizend gulden te boven gaan; ---------------

II. a. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan
de vereniging een bankkrediet wordt 
verleend; --- ------------ ---------------------

b. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede 
het ter leen opnemen van gelden, waaronder 
niet is begrepen het gebruik rnaken van een 
aan de vereniging verleend bankkrediet;

c. het aangaan van dadingen; ---------- ------
d. het optreden in rechte, waaronder begrepen

het voeren van arbitrale procedures, doch 
met uitzondering van het nemen van conserva- 
toire maatregelen en het nemen van die 
rechtsmaatregelen, .die geen uitstel kunnen 
lijden. ------------- ---------------------- -

6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4
bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte 
vertegenwoordigd: ---------------- --------- ------
a. hetzij door het bestuur; ---- --------- ------
b. hetzij door de voorzitter tezamen met de secre

taris of tezamen met de penningmeester. -----
7. Het bestuur is verplicht orn de vereniging alsmede

elke wijziging te doen inschrijven in het Handels
register bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
in het ressort waar de vereniging haar zetel 
heeft. ------ -------------------------------- -----

Artikel 12     -     --
Rekening en verantwoording ----- --- -----------------
1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zoda

nige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand 
van de vereniging dat daaruit te allen tijde zijn 
rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. -

2. Het bestuur brengt op de algemene vergadering bin
nen zes maanden na afloop van het boekjaar - be
houdens verlenging van deze termijn door de alge
mene vergadering - een jaarverslag uit over de 
gang van zaken in de vereniging en over het 
gevoerde beleid en legt een balans en een staat 
van baten en lasten met toelichting ter goedkeu
ring aan de vergadering over. Deze stukken worden 
ondertekend door voorzitter, secretaris en 
penningmeester; ontbreekt een handtekening van een 
van hen dan wordt hiervan onder opgave van redenen 
melding gemaakt. ---------------- ---------------- -

3. Jaarlijks zullen door een onafhankelijke deskun-



dige danwel een onafhankelijke deskundige instan
tie de jaarstukken worden gecontroleerd en wordt 
verslag uitgebracht aan het bestuur van de vereni
ging. Het bestuur legt deze stukken met de verkla
ring van de deskundige danwel deskundige instantie 
ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. 
De algemene vergadering verleent bij goedkeuring 
van de jaarstukken automatisch decharge over het
gevoerde financiële beleid. -- -------------------

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld 
in het tweede en derde lid, tien jaar lang te be
waren. ------------------------------ -------------

Artikel 13 -------------------------------------------
Geldmiddelen en contributie ------------------------
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: --

a. contributies van de leden; ------------------
b. ontvangsten uit wedstrijden en entreegelden;
c. subsidies, giften en andere inkomsten. ------

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

3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van con
tributie. ---------------------------- ------------

Artikel 14 ------------------------------ ------------
Algemene vergaderingen --------- ---------------------
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging

alle bevoegdheden tot, die niet door de wet of de 
statuten aan andere organen zijn opgedragen. ---

2. Jaarlijks wordt uiterlijk zes maanden na afloop
van het boekjaar een algemene vergadering gehou
den, jaarvergadering genoemd. ------ ------------

3. De agenda van de jaarvergadering bevat, in wille
keurige volgorde, onder meer: -------------------
a. vaststelling van de notulen van de vorige alge

mene vergadering; --------------- --------------
b. uiteenzetting van de voorzitter over het

gevoerde en te voeren bestuursbeleid; -- -----
c. verslag van de secretaris over de toestand en

de werkzaamheden van de vereniging in het afge
lopen verenigingsjaar; ----------------------

d. verslag van de penningmeester omtrent het ge
voerde financieel beheer; ------ -------------

e. verslag van een onafhankelijke deskundige dan
wel een onafhankelijke deskundige instantie die 
de jaarstukken controleert; --- -------------

f . goedkeuring van de rekening en decharge van de
penningmeester. ----------- -------------------

g. vaststelling van de begroting; ---- ---------
h. vaststelling contributies; ---- --------------



i. verkiezing en benoeming van bestuursleden; 
j . rondvraag. --------------------------------- -

4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zc
dikwijls het bestuur dit wenselijk acht. -------

5. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen
door het bestuur, met inachtneming van een termijn 
van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping 
geschiedt door een mededeling in het clubblad of 
door middel van een aan alle leden te zenden 
schriftelijke kennisgeving 'met gelijktijdige ver
melding van de agenda. ------------ ---------------

6. a. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek
van een zodanig aantal leden als bevoegd is tot 
het uitbrengen van één tiende gedeelte der 
stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een 
algemene vergadering op een termijn van niet 
langer dan vier weken na indiening van het ver
zoek. ------------------- ----------------------

b. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen 
geen gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers 
zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproe
ping overeenkomstig het bepaalde in het vorige 
lid. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan 
bestuursleden belasten met de leiding van de 
vergadering en het opstellen van de notulen.

7. In de oproep voor de algemene vergadering worden
tevens de aan de orde te stellen onderworpen ver
meld. ---------------------------------------------

8. Omtrent onderwerpen, welke in de oproeping voor de
algemene vergadering niet zijn vermeld, kan door 
de algemene vergadering geen besluit worden geno
men . ---------------------- — ---------------------

9. Tijdens de algemene vergadering worden de notulen
van de vorige algemene vergadering vastgesteld en 
door de voorzitter en secretaris na goedkeuring 
getekend. ------------------ ----------- -----------

10.Oproepen voor algemene vergaderingen, waarin de - 
verkiezing van een of meer bestuursleden aan de 
orde zal worden gesteld, dienen, voor iedere vaca
ture afzonderlijk, de namen en woonplaats van de
genen, die door het bestuur voor verkiezing worden 
aanbevolen, te vermelden. -----------------------

11. Maast de aanbeveling door het bestuur kunnen door 
de leden kandidaten voor verkiezing worden voorge
dragen. Een zodanige voordracht moet, door tenmin
ste tien leden ondertekend, voor de betreffende 
vergadering, bij het bestuur worden ingediend. --

12. De namen van de kandidaten, die ingevolge dit --
artikel door de leden worden voorgedragen, worden 
in de algemene vergadering bekend gemaakt. ------

13.Indien voor het bestuur voor een vacature danwel



ter aanvulling van het bestuur slechts één kandi
daat is aanbevolen en door de leden geen voor
dracht tot verkiezing van een andere kandidaat op 
de wijze als in lid 7 bepaald, bij het bestuur is 
ingediend, is de door het bestuur aanbevolen kan
didaat zonder nadere stemming verkozen. ---------

14.Indien tot een stemming over personen moet worden 
overgegaan, treden in de algemene vergadering twee 
door de voorzitter aan te wijzen personen als 
stemopnemers op. ---------------------------------

15. Bij twijfel over de inhoud van een stembriefje --
beslist de voorzitter. ---------------------------

16. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de
statuten voorzien, beslist de voorzitter. ------

Artikel 15 --- ’------------------------- ------------
Toegang en besluitvorming van de algemene vergadering
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voor-

z i t t e r  v a n  h e t  b e s t u u r  of d o o r  z i j n  
plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn 
plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander 
door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als 
voorzitter op. -----------------------------------

2. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene verga
dering. ----- ---------------------------------

b. Leden, waaronder ook bestuursleden, die ge
schorst zijn, hebben geen toegang tot de alge
mene vergadering, tenzij zij bij de algemene 
vergadering beroep hebben ingesteld naar aan
leiding van een opgelegde straf in welk geval 
zij bevoegd zijn alleen de behandeling van hun 
beroep bij te wonen. -------------------------

c. Op uitdrukkelijk verzoek van het bestuur kan 
zij zich op de algemene vergadering laten bij- 
staan door een adviseur of extern deskundige.

3 . De stemgerechtigdheid in de algemene ledenvergade
ring is als volgt: --------------------------------
a. ieder lid van zes tot twaalf jaar heeft één

stem; -----------------------------------------
b. ieder lid van twaalf tot achttien jaar heeft

twee stemmen; --------------------------------
c. ieder lid vanaf achttien jaar heeft drie stem

men. -------------------------- ----------------
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over per

sonen wordt schriftelijk gestemd. Afwijking hier
van alsmede het aannemen van voorstellen bij ac
clamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voor
stel van de voorzitter en indien de vergadering 
hierover beslist bij meerderheid van de geldig 
uitgebrachte stemmen. ----------------------------

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt, 
voor zover de statuten niet anders bepalen,



beslist bij meerderheid van de geldig ui 
stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het 
voorstel geacht te zijn verworpen. --------------

6. Bij stemming over personen is degene benoemd, die
de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen 
op zich heeft verenigd. Indien niemand die meer
derheid heeft gekregen, wordt een tweede stemming 
gehouden tussen dé personen, die de meeste geldige 
of zo nodig de meeste en op één na de meeste gel
dige stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstem
ming beslist het grootste stemmenaantal. Indien 
bij die tweede stemming de stemmen staken beslist 
het lot. -----------------------------------------

7. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco of op
enigerlei wijze ondertekend zijn, danwel iets an
ders aanduiden dan in stemming is gebracht of an
dere namen bevatten dan van de personen over wie 
wordt gestemd. --------------- --------------------

Artikel 16 -------------------------------------------
Statutenwijziging -----------------------------------
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door

een besluit van de algemene vergadering, waartoe 
werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wij
ziging van de statuten zal worden voorgesteld. De 
termijn voor oproeping tot een zodanige vergade
ring moet tenminste veertien dagen bedragen. ---

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering
ter behandeling van een voorstel tot statutenwij
ziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien 
dagen vóór de vergadering een afschrift van het 
voorstel waarin de voorgedragen wijziging woorde
lijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats 
voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van 
de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. --

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten min
ste twee/derde van de uitgebrachte geldige stem
men. ---------------------------------------------

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan
nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. 
Ieder bestuurslid is dan tot doen verlijden van de 
akte bevoegd. ------------------------------------

Artikel 17 ------------------------------------ ------
Ontbinding en vereffening ---------------------------
1. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde 

vergadering moet worden medegedeeld, dat ter ver
gadering zal worden voorgesteld de vereniging te 
ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige 
vergadering moet tenminste veertien dagen bedra
gen. —

2. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe 
strekkend besluit van de algemene vergadering,





Het eerste bestuur van de vereniging wordt gevormd 
door de huidige besturen van de fuserende verenigingen
tot uiterlijk eenendertig december negentienhon- -- -
derdnegenennegentig. In de eerste algemene ledenverga
dering van de vereniging welke vóór eenendertig decem
ber negentienhonderdnegenennegentig gehouden zal wor
den, wordt het nieuwe bestuur van de vereniging be
noemd. --------— ------- '•----- ------------------ -----
------------- -v e r k l a r i n g e n inzake fusie -----------
Door de comparanten worden namens elk van de door hen
vertegenwoordigde fuserende vereniging verklaard dat:
1. de betreffende rechtspersoon: ---------------- -----

a. niet ontbonden is; ----------------------- -
b. niet in staat van faillissement verkeert en
c. geen aanvrage tot surséance van betaling heeft 

ingediend. ---------------------------- ------- -
2. de laatst vastgestelde vermogensopstel1ing een

getrouw beeld geeft van de activa en passiva van 
elk van de fuserende verenigingen e n ------- -----

3. naar het beste weten van het betreffende bestuur
geen activa en/of passiva daarop ontbreken noch in 
de periode, aan de fusie voorafgaande, activa van 
de fuserende verenigingen ontvreemd of zijn ver
duisterd, ------------------   • - ■--------     - - -

----------VERKLARINGEN INZAKE VORMVEREISTEN --------
Voorts wordt vermeld: -------------- -------------- -
1. Het voorstel tot fusie is, met inachtneming van de

daarvoor geldende voorschriften, neergelegd bij 
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
vestiging Heerlen. ------------- -------------- -

2. Aankondiging van deze nederlegging bij de Kamer
van Koophandel is geschied in dagblad ------------
Tr o u w ---------------------------------------------
op acht juni ------------------ --------- ---------
negentienhonderdnegenennegentig.    -------

3 . Tegen deze fusie is bij de Rechtbank te Maastricht 
geen verzet, op voet van artikel 2:316 Burgerlijk 
Wetboek, gedaan door een schuldeiser van een van 
de voornoemde verenigingen, waarvan blijkt uit de 
aan deze akte vastgehechte verklaring. ----------

4. Door de algemene vergadering van elk van de fuse
rende verenigingen zijn de besluiten tot füsie 
genomen met inachtneming van het bepaalde in arti
kel 2:317 Burgerlijk Wetboek en met inachtneming 
van het bepaalde in de statuten van de betreffende 
rechtspersoon. -----------------------------------

5. Van deze besluitvormingen blijkt uit de aan deze 
akte vastgehechte uittreksels van de notulen van 
de betreffende algemene vergaderingen, welke voor 
elk te fuseren rechtspersoon gehouden zijn, nadat 
tenminste een maand verlopen is, sedert de aankon-



diging van de nederlegging van het voorste 
fusie bij de Kamer van Koophandel te Heerl 
aangekondigd als sub 2 vermeld. ------------

6. Vermeld wordt, dat er geen bijzondere rechten je
gens een verdwijnende rechtspersoon bestaan, als 
bedoeld in artikel 2:320 Burgerlijk Wetboek. ---

7. Mitsdien zijn alle vormvoorschriften nageleefd,
welke krachtens de wet terzake van deze fusie die
nen te worden nageleefd. ------ -------------------

--------------- -g e v o l g e n v a n de fusie --------------
1'. Ingevolge artikel 2:311 Burgerlijk Wetboek houden 

de verenigingen: "Rooms Katholieke Voetbal Vereni
ging Egge", gevestigd te Brunssum en "Sportvereni
ging Schuttersveld", gevestigd te Brunssum, op te 
bestaan met ingang van de dag na de dagtekening 
van deze akte. -----------------------------------

2.. Alle activa, welke aan deze verenigingen op het 
moment van de inwerkingtreding van deze fusie toe- 
behoren, zijn van rechtswege alsdan eigendom van 
de vereniging: Sportvereniging Brunssum, zonder
dat voor deze eigendomsovergang een verdere leve- 
ringshandeling is vereist. ----------------------

3. Alle schulden en verplichtingen van deze vereni
gingen, op het moment van inwerkingtreding van 
deze fusie, zijn van rechtswege eigen schulden en 
verplichtingen van de vereniging: Sportvereniging 
Brunssum. -----------------------------------------

4. De financiële gegevens van de fuserende verenigin
gen worden met ingang, van het moment van de fusie 
verantwoord in de eigen jaarrekening van de ver
eniging: Sportvereniging Brunssum. ------------- -
Eventuele waarderingsverschillen moeten worden 
toegelicht in de toelichting op die jaarrekening 
van de vereniging: Sportvereniging Brunssum, waar
in deze financiële gegevens de eerste maal worden 
opgenomen. --------------------------------- ------

5. De vereniging: Sportvereniging Brunssum dient de
wettelijke reserves te vormen en in stand te hou
den, welke eventueel door de fuserende instellin
gen krachtens wetsbepaling moeten worden aangehou
den . ------------- ---------------------------------

6. Het bestuur van de vereniging: Sportvereniging
Brunssum zal ten spoedigste alle verdere admini
stratieve handelingen vervullen, welke nodig zijn 
om deze fusie te voltooien, zoals: --------------
a. het wijzigen van de tenaamstelling van eventue

le huurcontracten, waarin een van de gefuseerde 
verenigingen partij was; --------------------

b. mededeling van deze fusie doen aan fiscus, be
drijfsvereniging, pensioenfonds, subsidiënten 
en andere belanghebbenden bij elk van de gefu-



c. mededeling van deze fusie doen aan de schuldei
sers van een van de fuserende verenigingen, 
indien de vordering van die schuldeiser niet 
binnen een maand na fusiedatum mocht zijn vol
daan; ------------- ---------- ----------------

d. door tussenkomst van mij, notaris, binnen acht
dagen na heden, mededeling doen van de fusie 
bij het Handelsregister bij de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Zuid-Limburg te Maas
tricht en de inschrijving van elk van de fuse
rende verenigingen aldaar te beëindigen; ---

e. de verzekeringsovereenkomsten, lease- of andere
financieringsovereenkomsten stellen op naam var. 
de vereniging: Sportvereniging Brunssum; ---

f. de bankrekeningen, depositorekeningen en/of 
andere financiële rekeningen ten spoedigste
stellen op naam van de vereniging: ----------
Sportvereniging Brunssum. -------------------

De comparanten verklaarden, dat: -------------------
a. de administraties, archieven en overige beschei

den ; ----------------------------------------------
b. de sleutels van de bij elk van de fuserende ver

enigingen in gebruik zijnde accommodaties; ------
c. alsmede de roerende zaken van elk van de fuserende

verenigingen, --:----------------------------------
reeds in het bezit zijn van de vereniging: Sportver
eniging Brunssum, zodat geen verdere levering daarvan
is vereist. ------------------------------------------
De comparanten zijn mij, notaris, bekend, en de iden
titeit van de bij deze akte betrokken comparanten/par- 
tijen is door mij, notaris, aan de hand van de hier
voor gemelde en daartoe bestemde documenten vastge
steld. —  
Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te 
Brunssum op de datum, in het hoofd van deze akte ver
meld. —  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de 
verschenen personen, hebben dezen eenparig verklaard 
van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen 
en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stel
len. ------------------------------------------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de 
comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----- -----


