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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, vijftien maart-----tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Heidi Remke Harmsma
notaris in de gemeente De Fryske Marren, kantoorhoudende te Joure:--de heer Jan Zeilstra, geboren te Sneek op zesentwintig april
negentienhonderdne genenzesti g (26 -0 4 - | 9 69 ), Rij bewij s nummer

5819071364, afgegeven te De Fryske Marren op dertig juni tweeduizend ------zestien (30-06-2016), wonende te 8502 CM Joure, Elisabethhoeve 19,---ongehuwd en geen geregistreerd partner, in dezen handelend:

A.

Norberto Reynaldo Mario --Nesi, geboren te Buenos Aires, Argentinië op vierentwintig september ---als schriftelijk gevolmachtigde van de heer

negentienhonderddrieënzeventig (24-09-1973), Italiaans paspoort
nummer YA6106804, afgegeven te Ministerie van Buitenlandse Zaken---op vijfentwintig april tweeduizend veertien (25-04-2014), wonende te ----3941 WR Doorn, de Ruyterlaan 14, gehuwd;

B.

voor zich;-

en in die hoedanigheid handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris ----

van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Nederlandse Padel
Bond, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te 3941 WR Doorn, de -

Ruyterlaan 14, welke vereniging met volledige rechtsbevoegdheid staat--------ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel gehouden-onder nummer 51328763, en als zodanig genoemde rechtspersoon --------------rechtsgeldig vertegenwoordi gende

Van voormelde volmachtverlening blijkt uit een schriftelijke volmacht welke -aan deze akte is gehecht en van welke volmachtverlening mij' notaris
genoegzaam is gebleken

De comparanten verklaarden: -------------

-

dat bij akte op tweeëntwintig november tweeduizend tien (22-ll-2010) --is opgericht de vereniging Nederlandse Padel Bond, voornoemd; -----------

-

dat de algemene vergadering blijkens hun vergadering gehouden op-------dertien januari tweeduizend achttien (13-01-201S) en op zeven februari --tweeduizend achttien (07-02-2018) heeft besloten de statuten te wijzigen, -
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waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen.-

In verband met het vorenstaande verklaarden de comparanten dat op de --------vereniging voortaan van toepassing zullen zijn de volgende--

NAAM EN ZETEL -------...Artikel l

1.

De vereniging draag de naam: Nederlandse Padel Bond.

2.

Zíjheefthaar zetel te Utrecht.

DOEL

Artikel2
1

De vereniging heeft ten doel de beoefening van het padel te bevorderen ---

in de ruimste zin het woord.

2.

Zíj tracht dit te bereiken door:

a.
b.
c.

Het uitschrijven, regelen en bevorderen van padel wedstrijden; -------Het verlenen van medewerking aan hen, die het padel beoefenen; ----Als representatieve organisatie van het padel in Nederland samen te -werken met nationale organisaties in andere landen;

d.

Het vaststellen van spel- en wedstrijdregels en het bevorderen van ---de naleving daarvan;

e.
f.

bij bouw van nieuwe sportinrichtingen ruimten ---worden ingenomen waarin het padel beoefend kan worden; -----------OfÍiciële erkenning te krijgen door aansluiting bij het Nederlands----Te bevorderen dat

Olympi sch ComitéA.lederlandse Sport Federatie, hetzij zelfstandi g, -- -

hetzij als dochterbond van een reeds erkende organisatie;

g.

Alle andere haar ten dienste staande middelen welke
bevorderlijk kunnen zijn;

h.

Het opleiden en certificeren van padeltrainers en scheidsrechters. -----

aan het doel

-----

3

De vereniging handelt zonder winstoogmerk.

4

De Vereniging erkent hel bestaan van de Internationale Padel Federatie --(Federación Internacional de Padel) en accepteert haar statuten.

LIDMAATSCHAP..-

l.

De leden van de vereniging kunnen zijn alle verenigingen en/of--accommodaties waar de padelsport beoefend kan worden
De vereniging kan ook ereleden hebben.

2.

Als uitzondering op lid I van dit artikel, worden ook individuele -----------bestuursleden van de vereniging als lid aangemerkt' -------

1.
2.

Het bestuur beslist over de toelating van een lid' --------Indien het bestuur besluit tot niet toelating brengt het dit zo spoedig

mogelijk en met redenen omkleed ter kennis van de algemenetoelating, vergadering. De algemene vergadering kan alsnog besluiten tot
minste twee mits dit besluit wordt genomen met een meerderheid van ten
derde, van het aantal uitgebrachte stemmen

Artikel5 ----------lidmaatschap' -Het lidmaatschap is persoonlijk. De rechten verbonden aan het
het lid een-----kunnen alleen worden uitgeoefend door het lid zelf of , ingeval
rechtspersoon is, door de geen of degenen die ter zake-----'vertegenwoordigingsbevoegd is of zijn (de afgevaardigden).---

Het lidmaatschap eindigt:
haar -door overlijden van het lid. Is het lid een rechtspersoon, dan eindigt

a.

lidmaatschap wanneet deze ophoudt te bestaan'

b.
c.

door opzegging door het lid.

---------door opzegging door het bestuur namens de vereniging welke kan
weken geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
indien het lid, na schriftelijk te zijn aangemaand niet ten volle aanzijn----verplichtingen jegens de vereniging voldoet, en indien van de vereniging
niet in redelijkheid kan worden gevergd datzij het lidmaatschap

laat-----

voortduren

d.

een lid in door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer
ofstrijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt,

de vereniging op onredelijke wijze benadeelt'-

ALGEMENE VERGADERING
AÉikel 7 --------

1.
2.

doorAan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe die niet
----'---deze statuten aan andere organen van de verening zijn toegewezen
ditEen algemene vergadering wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur
noodzakelijk acht, doch ten minste eenmaal per jaar, binnen zes maandenna afloop van elk verenigingsJaar.-------
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3.

In deze vergadering (aarvergadering) is het bestuur verplicht zijn --------jaarverslag uit te brengen en, onder overlegging van de nodige
bescheiden, rekening en verantwoording te doen van zijn in het afgelopen

verenigingsjaar gevoerd bestuur. Voorts is het bestuur verplicht voor een januari van elk verenigingsjaar de begroting en het werkplan van dat jaar ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor te leggen.-

4.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie --van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het------bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van ---het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar-------bevindingen uit.

5.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzonder
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door

verplicht aan de commissie -alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen,haar desgewenst de ---

een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is

kas en de waarden te vertonen eninzage van de boeken en bescheiden----der vereniging te geven.-----

6.

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

1.

De algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door het --

2.

bestuur met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen.---De oproeping vermeldt de dag, plaats en uur alsmede de onderwelpen -----

welke ter vergadering behandeld zullen worden

3.

Alle (ere) leden -de ledenverenigingen vertegenwoordigd door hun-afgevaardigde(n)- hebben toegang tot de vergaderingen en hebben daar---ieder één stem. De afgevaardigden worden gekozen door de algemene----vergadering van de betrokken lidvereniging uit haar bestuursleden.---------

4.

De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Het Íuurnemen van ----------voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van -de voorzitter en geen der stemgerechtigde afgevaardigden zich daartegen -

vetzet.-----

5.

Besluiten der algemene vergadering worden genomen met volstrekte -----meerderheid der stemmen, voor zover deze statuten niet anders bepalen. --
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Bij staking van stemmen over voorstellen, zaken betreffende, wordt het --voorstel geacht te zijn verworpen. Bij staking van stemmen over-----------personen wordt een tweede stemming gehouden ten aanzien van de twee-personen, die het grootste aarttal der uitgebrachte stemmen hebben

verkregen en is hij gekozen, die bij de tweede stemming de meerderheid -der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien

bij die tweede----

stemming de stemmen staken beslist het lot.

Artikel9 -----------

1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de-------

vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn--------plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuuraante wijzen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het--------voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, --die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. -Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal -van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.--

BESTUUR

Artikel 10----------

1.

Het bestuur bestaat uit tenminste twee doch bij voorkeur een oneven
aarÍal meerderjarige personen, welke door de algemene vergadering ------worden gekozen uit de afgevaardigden van de leden.

2.

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----penningmeester.

3.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaren. Elk---

jaar treedt tenminste één bestuurslid af volgens een daartoe door het
bestuur op te stellen rooster.--

4.

De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ---ontslaan. Voor een daartoe strekkend besluit is een meerderheid vereist---van ten minste twee derde der uitgebrachte stemmen. -------

5.

De bestuursleden zijn bevoegd zelf hun ontslag te nemen mits dit----

schriftelijk geschiedt met een redelijke opzeggingstermijn ter voorziening
in hun opvolging.
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1.

Het bestuur is belast met het besturen der vereniging. De voorzitter en----secretaris vertegenwoordigen gezamenlijk de vereniging in en buiten -----rechte.

2.

-----

Voor het aangaanen verstrekken van geldleningen, voor het verwervetr,--vervreemden, bezwaren of verhuren van onroerende goederen alsmede ---voor het vaststellen en wijzigen van het huishoudelijk reglement behoeft-het bestuur de machtiging van de algemene vergadering. ---------

3.

De vereniging kan in naam en ten behoeve van de leden rechten bedingenen met inachtneming van deze statuten in hun naam verplichtingen--------aangaan. Zijkannamens deze leden tot handhaving van de bedongen------

rechten in rechte optreden waaronder begrepen het vorderen van-----------schadevergoeding.

4.

De taak en bevoegdheid van en de taakverdeling binnen het bestuur
worden nader geregeld bij huishoudelijk reglement

DIRECTEUR -------1

Het bestuur kan een bezoldigd directeur aanstellen, die zal worden belast met de dagelijkse leiding van het bureau der vereniging. Deze directeur --maakt geen deel uit van het bestuur

2.

De directeur is bevoegd en, indien het bestuur dit verlangt, verplicht tot --het bijwonen van de bestuursvergaderingen en de algemene vergadering.--

3.

In beide vergaderingen heeft hij een adviserende stem.-----

GELDMIDDELEN
De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:---------

a.

contributies van de leden;------

b.

erfstellingen en

d.
e.

ontvangstenuitwedstrijden;------

f.

andere baten

bijdragen van donateurs en/ofsponsors;-----

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.

Zii kunnen

daartoe

in-------------

categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke-----------ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. -----

COMMISSIES ------

Artikel

1.

l

Het bondsbestuur kan commissies instellen, bepaalt het aantal leden
daarvan en benoemt en ontslaat de leden. Gelijke bevoegdheid komt de --algemene vergadering toe. -------

2.

De zittingsduur van de leden, benoemd in de door het bondsbestuur of de algemene vergadering ingestelde commissies als bedoeld in lid 1 van dit --

artikel, bedraagl ten hoogste driejaar.
Herbenoeming van een commissielid is altijd mogelijk.--

HUISHOUDELIJK REGLEMENT------Artikel 15----------

l.
2.

Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement vast.
Het huishoudelijk reglement mag niet in tegenspraakzijn met het---bepaalde in deze statuten.---

3.

De vereniging kent voorts een regeling voor klachten tegen leden der ------

vereniging en voor geschillen waarbij leden als partijen zijn betrokkol,---mits en voorzover deze geschillen liggen op het gebied van de
beoefening van het padel.------

4.

Waar in dit artikel sprake is van leden, worden hieronder ook zij verstaandie tot deze leden als lid zijn toegelaten of in hun verenigingsverband------

zijn opgenomen zonder volledige lidmaatschapsrechten
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar

Artikel l7---------Op voorstel van het bestuur of van ten minste een tiende gedeelte der-----------afgevaardigden, bedoeld in artikel 8, derde lid, kan de algemene vergadering--besluiten tot een statutenwij ziging.

1.

In de statuten van de vereniging kan geen vefandering worden gebracht --dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is-------------opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal----

worden voorgesteld

{

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering

ter behandeling van een

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vljf------dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de -------voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag -wÍnrop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift --als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden. ----------

3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derde van de'-----

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde---van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.-------Is niet twee derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan--wordt binnen vier weken daama een tweede vergadering bijeengeroepen -en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering-aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige

of-----

vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een--------meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen

4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een --------notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder ---bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

1.

De vereniging wordt ontbonden:

a.
b.

door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering; ----door insolventie nadat zii in staaÍ van faillissement is verklaardo of---door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de---boedel;

c.
2.

door het geheel ontbreken van leden.

Het in artikel 17 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een------besluit tot ontbinding.

3.

Bij ontbinding geschiedt de vereffening door

het bestuur tenzij

bij het -----

besluit tot ontbinding anders wordt bepaald. De vereffeningzal
plaatsvinden met inachtneming van de desbetreffende wettelijke
bepalingen

4.

Een na de vereffening overblijvend batig saldo wordt overeenkomstig het-

doel van de vereniging bestemd op de wijze, vastgesteld in het besluit tot -

ontbinding
Donateurs.

Artikel tn

1.

Donateurs zijnzij die zich bereid verklaard hebben de vereniging----------financieel te steunen met een door de algemene vergadering vast te--------stellen minimumbij drage

2.

Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke --hen

3.

bij of krachtens de statutenziintoegekend en opgelegd. ----------

Het bestuur beslist omtrent de toelating van de donateurs.

Rechten en verplichtingen van donateurs. -------

l.

De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen te allen tijde -------wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de
jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft--

verschuldigd

2.
3.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur
De donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,----die door de algemene vergaderingzal worden vastgesteld

Zij kunnen

daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende

bijdrage betalen

4.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ------

ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te ----------verlenen.--

5.

Behalve de overige rechten die aan donateurs bij of krachtens deze---------

zijhet recht de door de vereniging----georganiseerde evenementen bij te wonen. ---------Donateurs hebben de bevoegdheid de algemene vergadering bij te---------statuten worden toegekend, hebben

6.

wonen, maar hebben daarbij geen stemrecht.--------De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE
is verleden te Joure op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. --------

Na zakelijke opgave van de inhoud vandeze akte en een toelichting daarop ---heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis ---genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

I
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Vervolgens is deze alÍe na beperkte voorlezing door de comparant en mij,-----notaris, ondertekend..

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

