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Zaaknummer 10820J B

RECTIFICATIE STATUTENWIJZIGING STPO

Heden, vier mei tweeduizend twee (04-05-2002), zijn voor mij, mr. Jan Willem -------
Hendrik Bentum, notaris in de gemeente Ommen~f.b.enen: -------------------------
1. de heer Richard Bernard Lucas Louis Smits, geboren te Maastricht op twaalf -

januari negentienhonderdzesenzestig (12-01-1966), houder van een paspoort met
nummer NRCP85367, afgegeven te Ommen op drie juli tweeduizend zeventien ----
(03-07-2017), wonende te 7731 LL Ommen, Watersnip 1, gehuwd; ----------------

2. de heer Jan Olchert Hartholt, geboren te Zwolle op een oktober -----------------
negentienhonderddrieenzestig (01-10-1963), houder van een rijbewijs met - -- - -- --
nummer 5111157510, afgegeven te Ommen op eenentwintig april tweeduizend --
eenentwintig (21-04-2021), wonende te 7731 MR Ommen, Jan Tooropstraat 64,--
9ehuwd; -- - -- - -- - -- - - -- - -- - -- --- - -- - -- - -- - - - - -- -- - -- - - - - --- -- - - - - -- - - - - -- - - - - -- - -- - - -- --

te dezen handelend ter uitvoering van een besluit van de stichting: Stichting Tennis --
Park Ommen, statutair gevestigd in de gemeente Ommen, kantoorhoudend te 7732--
AB Ommen, Sportlaan 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van --------
Koophandel onder nummer 05027726, hierna te noemen: de stichting. ---------------
oprichting, bestaande statuten --- --- --- --- --- --- ---- -- --- ------- -- ---- -- ---- --- --- -- --
1. Op veertien juni negentienhonderd zeven en vijftig (14-06-1957) werd opgericht --

vereniging: Tennis Club Ommen. ------------------------------------------------------
Die vereniging is bij akte, op twee en twintig april tweeduizend acht (22-04-2008)
verleden voor de destijds te Ommen gevestigde notaris mr. B. Spruijt, omgezet in -
gemelde stichting: Stichting Tennis Park Ommen, bij welke akte tevens de ----.
statuten werden vastgesteld. -- - -- - --- -- - - -- - --- -- - -- --- --- - - - - --- - - --- - - - - -- - - - -- - ----

2. Op zeventien november tweeduizend een en twintig (17 -11-2021) zijn de statuten
van de stichting geheel opnieuw vastgesteld. -----------------------------------------

onjuistheden, rectificatie -- --- --- ---- -- --- -------- --------- ---- --- --- ------ --------- ----.
Naderhand is vastgesteld dat in gemelde akte van statutenwijziging de dato zeventien -
november tweeduizend een en twintig (17-11-2021) een onjuistheid is opgenomen, ----
welke moeten worden hersteld (gerectificeerd). --------------------------------------------
besluit --------------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur van gemelde stichting heeft een besluit genomen om akkoord te gaan met
de onderhavige rectificatie, welk besluit aan deze akte zal worden gehecht. ------------
bestaande artikelen 5, 6, 7, 8 en 11 ---------------------------------------------------
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de artikelen 5, 6, 7, 8 en ----
11van de statuten van de stichting thans luiden als voigt: ---------------------------------
Bestuur, benoeming en beiHndiging --------------------------------------------------
Artikel5 -----------------------------------------------------------------------------------.
a. Het bestuur bestaat Uti een lid te weten: TCo. ----------------------------------------
b. In geval van ontstentenis of belet van TCO als bestuurder zal het bestuur van de --

stichting bestaat uit drie (3) leden. --- --- --- --- --- ------ --- --- ------------ ----------- --
Artikel6 -----------------------------------------------------------------------------------.
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In het geval als in art/kel5 lid b. bedoeld, zullen de bestuursleden door het best r van
de stichting (in casu TeO) worden benoemd ----------------------------------------------
Het bestuur van de stichting k/est daama uit zijn midden: een voorzitter, een secretaris
En een penningmeester. De laatste twee functies kunnen worden samengevoegd ------
Artikel 7 -----------------------------------------------------------------------------------
a. TeO wordt voor onbepaalde ti;d tot bestuurslld benoemd ---------------------------
b. Bestuursleden als bedoeld in art/kel5 lid b worden benoemd voor de ti;d van ------

maximaal drie (3) jaar. --------------------- --- -- ---------------- ----- ---- -- ------- -----
Artikel8 -----------------------------------------------------------------------------------.
Bestuursleden als in art/kel 7 lid b bedoeld treden af volgens een door het bestuur vast
te stellen rooster van aftreden. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is terstond
herbenoembaar. -- ------------------------ ------ --- ------ --- --- ------ --------- --- --- --- ------
(Et cetera) ------------------------------------------------------------------------------------
Artikel 11 ---- -------- ------------ ------------------- -------------------- ---- ------ ---------
a. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. ------------------ ------------

Bi;"de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de -
stichting. ---------- --- -- ------------- ------------- -------------------- --- ------ ----------

b. De vertegenwoordigingsbevoegdheld komt in geval van artlkel5 lid b mede toe ---
aan twee gezamenli;"k handelende bestuursleden. ------------------------------------

nieuwe artikelen 5, 6, 7, 8 en 11 -------------------------------------------------------
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden dat de artikelen 5, 6, 7, 8 en 11 -
van de statuten van de stichting hadden moeten luiden als voigt: ------------------------.
Bestuur, benoeming en beeindiging -------------------------------------------------.
Artikel5 -----------------------------------------------------------------------------------
a. Het bestuur van de stichting bestaat uit een lid --------------------------------------
b. Uitsluitend Teo kan tot bestuurslld worden benoemd, een en ander met in --------

achtneming van hetgeen hiema is bepaald ten aanzien van een --------------------
continu/teitscommissie. --- --- ------ ------------------------ --- --- --- ------- -- ----------

Artikel6 -----------------------------------------------------------------------------------
Het bestuur van de stichting wordt door het bestuur van Teo benoemd ----------------.
Artikel7 -----------------------------------------------------------------------------------.
Het bestuur van de stichting wordt voor onbepaalde ti;d benoemd ----------------------.
Continulteitscommissie -----------------------------------------------------------------
Artikel8 -----------------------------------------------------------------------------------.
a. De stichting kent een con tinuiteitscommissie. -----------------------------------------
b. Bi;"ontstentenis of belet van het bestuur berust het bestuur ti;deli;k bi;"de --- -------

continuiteitscommissie ofdoordeze commissie aan te wi;zen personen. ------------
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de ------------- ---.
continuiteitscommissie casu quo worden de aanwezen personen met het bestuur -
geli;kgesteld ---------- --------------- --- --- --- --- --- --- ---------- ----- --- --- --- --------

c. De continuiteitscommissie bestaat uit: de personen, die laatsteli;"ktot lid van de ---
continuiteitscommissie van Teo zi;n benoemd ------------------------- ------ --------

Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------
De stichtlng wordt vertegenwoordigd door het bestuur. --- ------ ---- ----- --- --- ------ -----
Bi;"de vervuliing van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de ------.
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stichting. --- -------- --------------------------------------------------------------- ----------
hetgeen bij deze akte wordt gerectificeerd. ------------------------------------ ------------
s Iat ------------------------------------------------------------------------------------------
De comparanten zijn miL notaris, bekend en hun identiteit is door miL notar 5, aan de --
hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. ----------
WAARVAN AKTE verleden te Ommen op de datum in het hoofd van deze akte --------
gemeld. ---- - - - - - - -- - - - - -- - -- - -- --- - -- - -- - --- -- - - - --- --- - -- ---- - - - - - - -- - -- - --- - - - -- - -- - - - --- --
Partijen hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud daarvan
te hebben kennisgenomen. - --- - -- ---- --- - -- - - - - - - - - --- - - - - - - -- - ---- -- - -- - - - --- - - - - - - - -- - - - --
Na zakelijke opgave van - en toelichting op - de inhoud van deze akte hebben de ------.
comparanten verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ------------
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ---
ondertekend. - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- -- - --- -- - --- --- -- - -- - -- --- - - - - -- - - - --- - - - - -- - -- - -- - -- --
(Voigt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(





STATUTEN
STICHTING TENNIS PARK OMMEN

na rectificatie statutenwijziging STPO de dato 4 mei 2022

Naam en zetel
Artikel 1
a. De stichting draagt de naam: Stichting Tennis Park Ommen.

De verkorte naam van de stichting luidt: STPO.
b. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ommen.
Doel en middelen
Artikel2
a. De stichting heeft ten doer: het gelegenheid geven tot het beoefenen van de tennissport in de meest ruime

zin van het woord op het sportpark Westbroek te Ommen en voorts al hetgeen met een en ander
rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.

b. De stichting heeft tevens ten doel: het ondersteunen van de verenigingsactiviteiten van voormelde
vereniging: Tennis Club Ommen (verkorte naam: TCO), waaronder begrepen het doen van uitkeringen en
het ter leen verstrekken van gelden, een en ander in de meest ruime zin.

Artikel3
De stichting tracht haar doer onder meer te bereiken door:
a. het beheren en onderhouden van een tenniscomplex inclusief een clubhuis in de gemeente Ommen,

waaronder begrepen het bieden van gelegenheid tot het beoefenen van de tennissport op dit complex,
zowel voor leden van Teo als voor niet-Ieden;

b. het verrichten van handelingen, die met het vorenstaande in de meest ruime zin verband houden of daartoe
bevorderlijk kunnen zijn.

Geldmiddelen
Artikel4
De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:
a. opbrengsten van het tenniscomplex;
b. subsidies en donaties;
c. giften, erfstellingen en baten;
d. aile andere verkrijgingen en baten.
Bestuur, benoeming en beeindiging
Artikel5
a. Het bestuur van de stichting bestaat uit een lid.
b. Uitsluitend Teo kan tot bestuurslid worden benoemd, een en ander met in achtneming van hetgeen hierna

is bepaald ten aanzien van een continu·iteitscommissie.
Artikel6
Het bestuur van de stichting wordt door het bestuur van Teo benoemd.
Artikel7
Het bestuur van de stichting wordt voor onbepaalde tijd benoemd.
Continu'iteitscommissie
Artikel8
a. De stichting kent een continuYteitscommissie.
b. Bij ontstentenis of belet van het bestuur berust het bestuur tijdelijk bij de continuYteitscommissie of door

deze commissie aan te wijzen personen.
Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden wordt de continuYteitscommissie casu quo worden
de aanwezen personen met het bestuur gelijkgesteld.

c. De continu'iteitscommissie bestaat uit: de personen, die laatstelijk tot lid van de continu'iteitscommissie van
Teo zijn benoemd.

Artikel9



Het bestuurslidmaatschap eindigt door:
a. overlijden;
b. ontslag op eigen verzoek;
c. een daartoe strekkend bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen van aile overige in functie zijnde

bestuursleden;
d. ontslag door de rechtbank;
e. beeindiging van de stichting na ontbinding en vereffening;
f. liquidatie van T(O (na haar ontbinding en vereffening).
Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel10
a. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
b. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en

bezwaring van registergoederen.
In geval van vervreemding (hoe ook genaamd) van registergoederen is het bestuur verplicht die
registergoederen eerst aan te bieden aan T(O, ter verkrijging door deze vereniging.

c. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als
borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling
voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van aile
in functie zijnde bestuursleden en met goedkeuring van de Aigemene Ledenvergadering van T(O.

Artikel 11
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting.
Artikel12
Het bestuur kan volmacht verlenen aan een of meer bestuursleden, als ook aan derden, om de stichting binnen
de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Vergaderingen en besluiten
Artikel13
Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere leden van het bestuur dit wensen,
die alsdan bevoegd zijn tot het bijeenroepen van het bestuur.
Artikel14
a. leder bestuurslid heeft een stem.
b. Besluiten worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, waarbij blanco

stemmen geacht worden niet te zijn uitgebracht. Indien een van de bestuurders dat wenst, wordt schriftelijk
gestemd.

c. Een bestuurslid, niet zijnde T(O, kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten
vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de
vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor een ander bestuurslid als
gevolmachtigde optreden.

d. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in artikel 11 lid a.

Artikel1S
a. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
b. Bij staking van de stemmen over personen wordt een tweede stemming gehouden. Heeft ook dan niemand

de meerderheid verkregen, dan vindt herstemming plaats tussen die twee personen die de meeste stemmen
hebben gekregen. Zo nodig vindt tussenstemming plaats, teneinde te bepalen tussen welke twee personen
herstemming zal plaatsvinden. Bij staking van stemmen over personen na herstemming beslist het lot.

Artikel16
Het bestuur is bevoegd zich op kosten van de stichting door adviseurs te laten bijstaan.
Financieel beheer
Artikel17
Het boekjaar van de stichting loopt van een januari tot en met eenendertig december.
Artikel18
Jaarlijks, binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt door het bestuur de balans en winst- en



verliesrekening opgemaakt.
Artikel19
Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarstukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een
door haar aan te wijzen accountant of accountant-administratieconsulent.
Het bestuur is voorts verplicht, alvorens tot vaststelling van de jaarstukken over te gaan, deze ter goedkeuring
voor te leggen aan de Aigemene Ledenvergadering van T(O.
Statutenwijziging en ontbinding
Artikel20
Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding en liquidatie van de stichting, kan aileen worden genomen in
een vergadering waarin aile bestuursleden aanwezig zijn.
Het besluit moet unaniem worden genomen.
Artikel 21
Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding treedt eerst in werking nadat de Aigemene Ledenvergadering van
T(O haar goedkeuring daaraan heeft gegeven.
Artikel22
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
Artikel23
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Artikel24
De registergoederen en eventuele overige baten van de ontbonden stichting vervallen aan T(O.
Reglementen
Artikel25
a. Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld,

die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
b. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
c. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
d. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 20 en 21 van

toepassing.
Siotbepaling
Artikel26
1. Onder oproep, bijeenroepen, (schriftelijke) uitlating of mededeling of kennisgeving wordt tevens verstaan:

een bericht per e-mail aan het e-mailadres dat voor dit doel is opgegeven, waarbij geldt dat men
uitdrukkelijk heeft ingestemd om zodanige berichten langs deze weg te ontvangen.

2. Onder ter inzagelegging wordt (mede) verstaan: het toegankelijk maken voor bestuursleden via een
elektronisch communicatiemiddel.

3. Onder bijeenkomst of vergadering wordt verstaan: een bijeenzijn van meerdere personen die met elkaar
spreken, waaronder naast lijfelijk bijeenzijn tevens wordt verstaan het deelnemen aan het gesprek via
telefoon of elektronisch communicatiemiddel, mits de identiteit van de niet-lijfelijk aanwezige(n) voldoende
kan worden vastgesteld en dit door de fungerend voorzitter goedgekeurd wordt en in notulen of het verslag
daarvan melding wordt gemaakt.
Stemgerechtigden kunnen hun stemrecht uitoefenen door middel van het hiervoor bedoelde elektronische
communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronische communicatiemiddel rechtstreeks kan
kennisnemen van de verhandelingen ter 'Jergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.

4. In aile gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
5. Indien T(O niet meer mocht bestaan, dan komen de in deze statuten opgenomen voorwaarden van

goedkeuring door de Aigemene Ledenvergadering van T(O te vervallen. Mocht sprake zijn van
voortbestaan van T(O op andere wijze, zoals bijvoorbeeld bij/na een fusie, dan blijven de voorwaarden van
goedkeuring door de rechtsopvolger van T(O onverminderd gelden.



Ondergetekende, mr. Jan Willem Hendrik Bentum, notaris te Ommen, verklaart dat hierboven de
doorlopende tekst is opgenomen van de statuten van de stichting: Stichting Tennis Park Ommen, gevestigd in de
gemeente Ommen, zoals deze luiden na rectificatie per 17 november 2021.


