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1. Petrus Gerardus Maria Gooijer, wonende Mina Krusemanpark 21,1963 EE
Heemskerk, geboren in Heemskerk op dertien november negentienhonderd
drieënveertig, houder van rijbewijs, nummer 3193355698, afgegeven in
Veendam op negentien april tweeduizend een, gehuwd; ————————

2. Jan Trienus Wentink, wonende Hertogenven 68, 1963 RG Heemskerk,
geboren in Heemskerk op vierentwintig februari negentienhonderd
zevenenveertig, houder van paspoort, nummer NPK69PHP4, afgegeven in
Heemskerk op zes december tweeduizend zeven, gehuwd; ————————
3. Bartholomé Steenbergen, wonende De Zevenhoeven 36 J, 1963 SG
Heemskerk, geboren in Haarlem op zevenentwintig januari
negentienhonderd zevenenveertig, houder van rijbewijs, nummer
3197922658, afgegeven in Heemskerk op zeventien mei tweeduizend een,
gehuwd, —————————————————————————————————
te dezen handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en
penningmeester, en gezamenlijk bevoegd bestuurders van ————————

Heemskerkse Tennis Vereniging "Assumburg" (H.T.V. Assumburg), een
vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Heemskerk,
kantoor houdende Hertogenven 74,1963 RG Heemskerk, en als zodanig die
vereniging - ingeschreven in het handelsregister onder beheer van de Kamer
van Koophandel voor Amsterdam, nummer 40594059 - rechtsgeldig
vertegenwoordigende. ————————————————————————————

De comparanten verklaarden:1

algemene vergadering———
In de algemene vergaderingen van genoemde vereniging van negen februari
tweeduizend tien (09-02-2010) en zestien februari tweeduizend tien
(16-02-2010) werd besloten de statuten te wijzigen. ————————————
Tot die vergadering werd opgeroepen - en die vergadering werd gehouden
met inachtneming van het bepaalde in de statuten omtrent
statutenwijziging. —————————————————————————————
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In die vergadering werden de comparanten tevens gemachtigd de wijziging
van de statuten bij notariële akte vast te leggen. ——————————————

notulen ————————————————————————————————————
Van het vorenstaande blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel van de
notulen van die vergadering. ———————————————————————

verklaring van geen bezwaar—————————————————————————
Uit een aan de akte gehechte brief van de Koninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond van tien november tweeduizend negen (10-11-2009) blijkt dat
zij geen bezwaar heeft tegen de wijziging van de statuten als hierna vast te
ste|[en. ——————————————————————————————————

wijziging statuten ———————————————————————————————
Ter uitvoering van het genomen besluit brengen zij zodanig wijziging in de
statuten van de vereniging, dat deze met ingang van heden komt te luiden
als volgt: ———————————————————————————————————

STATUTEN

naam en oprichtingsdatum •
artikel i ————————

i. De vereniging draagt de naam Heemskerkse Tennis Vereniging
"Assumburg" (H.T.V. Assumburg) en is opgericht op zes december
negentienhonderd zesenzeventig (06-12-1976). —————————————

zetel—————————————————————————————————————
artikel 2
2. De vereniging is gevestigd in Heemskerk. •
doel —————————————————————
artikel 3 ————————————————————————————————————
3.1. De vereniging heeft als doel het beoefenen en bevorderen van de

tennissport binnen het verband van de Koninklijke Nederlandse Lawn
Tennis Bond, hierna te noemen « KNLTB ». ————————————————

3.2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: ——————————————
a. aan te sluiten bij de KNLTB; ————————————————————
b. het geven van gelegenheid tot het beoefenen van het tennisspel; —
c. het vormen van een band tussen haar leden; ————————————
d. het maken van reclame voor het tennisspel; ————————————
e. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover de KNLTB; ————
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het nemen van maatregelen, die kunnen leiden tot het verhogen van
het spelpeil van de leden van de vereniging; ————————————
het uitschrijven van en deelnemen aan wedstrijden, speciaal ook
door het deelnemen aan de door de KNLTB georganiseerde
competities; ————————————————————————————

h. het verbreiden van de regels van het tennisspel onder de leden; ——
i. alle wettig geoorloofde middelen die de vereniging verder ten

dienste staan; ———————————————————————————
j. al hetgeen te dezer zake nader is omschreven in het na te noemen

Huishoudelijk Reglement. —————————————————————
je{jen ——————————————————————————————————————

artikel 4 ———————————————————————————————————
4.1. De vereniging kent: ————————————————————————————

a. seniorleden; ————————————————————————————
b. ereleden; —————————————————————————————
c. leden van verdienste; •
d. juniorleden; —————
e. donateurs. —————

4.2. Seniorleden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die voor de
eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd hebben
bereikt, en die de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben. ——

4.3. Ereteden zijn zij, die zich op bijzonder eervolle wijze jegens de vereniging
onderscheiden hebben, en leden van verdienste zijn zij, die zich jegens de
vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt, en die tot erelid dan
wel lid van verdienste zijn benoemd bij besluit van de algemene
vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste tweederde van
de geldig uitgebrachte stemmen. ——————————————————————
Ereleden en leden van verdienste hebben dezelfde rechten en
verplichtingen als in de wet en deze Statuten aan seniorleden zijn
toegekend, met inachtneming van artikel 8, lid 3. ————————————

4.4. Juniorleden zijn natuurlijke personen die voor de eerste januari van het
verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet hebben bereikt en die
de tennissport actief beoefenen of beoefend hebben. ——————————

4.5. Donateurs zijn zij, die in de vereniging geen speetrecht hebben, doch die
zich bereid hebben verklaard de vereniging geldelijk of anderszins te
steunen. ——————————————————————————-———————



4.6. juniorleden en donateurs zijn geen leden in de zin der wet, doch zij
hebben - behoudens dat zij geen stemrecht hebben, niet tot bestuurslid
kunnen worden benoemd, noch de bevoegdheid hebben als bedoeld in
artikel 12, lid 4 - overigens dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet
en deze Statuten aan seniorleden zijn toegekend en opgelegd. —————
Bij een stemming in de algemene vergadering hebben zij een adviserende
stem. ———————————————————————————————————

aanmelding en toelating———————————————————————————
artikel 5 ———————————————————————————————————
5.1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de

secretaris van het bestuur van een ingevuld en ondertekend
aanmeldingsformulier, zoals nader bepaald in het Huishoudelijk
Reglement. ————————————————————————————————
Betreft het een aanmelding van een minderjarige dan moet dit formulier
mede zijn ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de
minderjarige. ——————————————————————————————

5.2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van seniorleden, juniorleden en
donateurs. ————————————————————————————————

5.3. Bij niet-toelating door het bestuur tot seniorlid of juniorlid kan de
algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten, echter slechts met
een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen. ————————————————————————————————

5.4. Door aanmelding als lid machtigt het lid de vereniging om hem als lid aan
te melden bij de KNLTB.—————————————————————————

5.5. Leden zijn verplicht te handelen in overeenstemming met de statuten,
reglementen en besluiten van de KNLTB. —————————————————

5.6. Zij die door de KNLTB uit het lidmaatschap zijn ontzet, kunnen gedurende
de periode van ontzetting geen lid van de vereniging zijn. ————————

einde van het lidmaatschap ——————————————————————————
artikel 6 ————————————————————————————————————
6.1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: •

a. door het overlijden van het lid; ————
b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het

bestuur; ————————————————————————————————
c. door opzegging namens de vereniging; deze opzegging kan worden

gedaan, wanneer een lid niet meer voldoet aan de vereisten die
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door de Statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer hij
zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, wanneer hij
het lidmaatschap van de KNLTB verliest, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren; —————————————————

d. door ontzetting; deze kan alleen worden uitgesproken bij besluit
van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van
tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen, wanneer
een lid in strijd met de Statuten, reglement en/of besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

6.2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzegtermijn zoals vermeld in het huishoudelijk reglement. ———————

6.3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. ——————
6.4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel doet het

lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de
datum waartegen was opgezegd. —————————————————————

6.5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard,
te zijnen opzichte uit te sluiten. —————————————————————

6.6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren, staat de betrokkene binnen een maand
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de
algemene vergadering. ——————————————————————————
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en
hangende het beroep is het lid geschorst. ————————————————

6.7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de
contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. —————————

6.8. In de gevallen genoemd in lid i onder a, c en d van dit artikel, eindigt het
lidmaatschap onmiddellijk. ———————————————————————

schorsing———————————————————————————————————
artikel 7 ————————————————————————————————————
7.1. Leden, die handelen in strijd met Statuten en/of Huishoudelijk Reglement

van de vereniging of die zich niet gedragen naar de besluiten van de
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algemene vergadering of naar besluiten die het bestuur van de vereniging
krachtens de Statuten of ingevolge opdracht van de algemene vergadering
heeft genomen, kunnen door het bestuur worden geschorst voor maximaal
vier weken. ————————————————————————————————
Bij een schorsing voor een langere periode dient het bestuur aan de
algemene vergadering een voorstel te doen tot ontzetting uit het
lidmaatschap. ——————————————————————————————

7.2. Geschorste leden zijn verstoken van alle rechten, welke uit het
lidmaatschap voortvloeien, doch behouden het recht op de algemene
vergadering, waar hun schorsing en/of voorgestelde ontzetting wordt
behandeld, aan de beraadslagingen daarover deel te nemen. ——————

7.3. Schorsing door de KNLTB brengt schorsing als lid van de vereniging met
zich mee. ————————————————————————————————

contributie ——————————————————————————————————
artikel 8———————————————————————————————————
8.1. De senior- en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen, die bij

besluit van de algemene vergadering wordt vastgesteld, en die per
categorie kan worden bepaald.——————————————————————

8.2. De algemene vergadering kan bepalen dat nieuw toegetreden leden -
ereleden en leden van verdienste daaronder niet begrepen - een
entreegeld moeten betalen.———————————————————————

8.3. Ereleden en leden van verdienste zijn vrijgesteld van de verplichting tot
betaling van contributie, terwijl het bestuur voorts bevoegd is in
bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van contributie en/of entreegeld door senior- en
juniorleden te verlenen. ———————————————————————————

8.4. Naast de in lid i van dit artikel genoemde contributie betalen alle leden de
KNLTB contributie, welke door de vereniging jaarlijks aan de KNLTB wordt
afgedragen.———————————————————————————————

bestuur—————————————————————————————————————
artikel 9 ———————————————————————————————————
9.1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van

zeven, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,
die alle drie handelingsbekwaam moeten zijn.——————————————

9.2. Bestuursleden worden gekozen en benoemd door de algemene
vergadering uit een lijst van door het bestuur en/of leden gestelde



- 7 -
kandidaten. ———————————————————————————————
Verkiesbaar tot bestuurslid zijn alleen senior- en ereleden, alsmede leden
van verdienste.—————————————————————————————
Niet verkiesbaar tot bestuurslid zijn belanghebbenden bij de tennissport
tenzij de KNLTB hieraan vooraf schriftelijk zijn goedkeurig heeft gegeven.

9.3. De voorzitter wordt door de algemene vergadering in functie gekozen; de
overige bestuursfuncties worden door de gekozenen in onderling overleg
verdeeld. —————————————————————————————————

9.4. De wijze van verkiezing, aftreden en/of vervanging van bestuursleden
wordt nader bij het Huishoudelijk Reglement geregeld. ——————————

9.5. De algemene vergadering kan een bestuurslid te allen tijde ontslag
verlenen. —————————————————————————————————
Het bestuurslidmaatschap eindigt ook wanneer het lidmaatschap van de
vereniging eindigt, en wanneer het bestuurslid zijn functie wenst neer te
leggen.——————————————————————————————————

9.6. Bij een vacature in het bestuur benoemt de eerstvolgende algemene
vergadering een opvolger. ————————————————————————

9.7. Indien in het bestuur één of meer vacatures ontstaan, blijven de
overblijvende bestuursleden een bevoegd college vormen, tenzij het
aantal zitting hebbende bestuursleden minder bedraagt dan het aantal
vacatures. In dat laatste geval zijn de overgebleven bestuursleden
verplicht binnen een termijn van één maand na het ontstaan van de
laatste vacature een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin wordt
voorzien in de ontstane vacatures. ————————————————————

9.8. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van geldig
uitgebrachte stemmen. —————————————————————————

9.9. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen opgemaakt, die
door de voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondertekend. ———

9.10. Door de algemene vergadering kunnen aan het bestuur juniorleden en/of
ondersteunende leden als adviseurs worden toegevoegd. —————————

taak en bevoegdheden van het bestuur————————————————————
artikel 10 ———————————————————————————————————
10.1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ————————

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Daarnaast kan de
vereniging worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de
secretaris, de voorzitter tezamen met de penningmeester dan wel de
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secretaris tezamen met de penningmeester. ———————————————
10.2. Het bestuur is ondermeer bevoegd tot: ——————————————————

a. het huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen
en geven van registergoederen; ———————————————————

b. het sluiten, wijzigen en beëindigen van arbeidsovereenkomsten. —
10.3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering

bevoegd tot: —————————————————————————————————
a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of

bezwaren van registergoederen; ——————————————————
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg

of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde
verbindt; ——————————————————————————————

c. het verrichten van rechtshandelingen waarvan de financiële
betekenis of onbepaald is óf een bij Huishoudelijk Reglement te
bepalen bedrag te boven gaat, of waardoor de vereniging voor
langer dan één jaar wordt gebonden; ———————————————

d. waarbij aan de vereniging een (bank)krediet wordt verleend; ———
e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen

van geld, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan
de vereniging verleend bankkrediet; ————————————————

f. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; ——————————
g. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale

procedures, doch met uitzondering van het nemen van
conservatoire maatregelen en van het opnemen van die
rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden.—————————
Op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene
vergadering kan, wat betreft de sub a en b bedoelde
rechtshandelingen door de vereniging tegen derden dan wel door
derden tegen de vereniging wél een beroep worden gedaan, terwijl
op het ontbreken van deze goedkeuring van de algemene
vergadering, wat betreft de sub c tot en met g bedoelde
rechtshandelingen, géén beroep kan worden gedaan. ——————

10.4. Het bestuur kan met inachtneming van de voorgaande leden binnen de
grens van zijn bevoegdheden een of meer van zijn leden schriftelijk
machtigen voor het bestuur of de vereniging op te treden. ————————

10.5. Het bestuur kan uit de senior-, junior-, ereleden en/of leden van
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verdienste één of meer commissies instellen, waarvan de leden voor de
periode van één jaar worden benoemd door de algemene vergadering.
Donateurs kunnen als adviseur worden toegevoegd.———————————

10.6. Over alles wat niet door de wet, Statuten of (Huishoudelijk) Reglement is
geregeld, beslist het bestuur. ————————————"——————————

rekening en verantwoording—————————————————————————
artikel u ———————————————————————————————————
11.1. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. ————————————
11.2. De financiële verantwoording wordt per kalenderjaar opgesteld. Het

bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten
en verplichtingen kunnen worden gekend. ————————————————

11.3. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand maart een algemene vergadering - de
jaarvergadering - gehouden en daarin brengt het bestuur zijn jaarverslag
uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en
lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar
gevoerde bestuur. ————————————————————————————
Deze stukken dienen door alle bestuurders te worden ondertekend. Indien
de ondertekening van één van hen ontbreekt, dient hiervan onder opgave
van reden melding te worden gemaakt. ——————————————————

11.4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van tenminste twee personen die geen deel mogen uitmaken van het
bestuur. Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van
het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar
bevindingen uit.—————————————————————————————
Verkiezing, vervanging en/of aftreden van deze commissieleden wordt
nader geregeld bij het Huishoudelijk Reglement. ——————————————

11.5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door
een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie
alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van
de vereniging te geven. ———————————————————————————

11.6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door benoeming van een andere
commissie. ——————————————————————————————————
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11.7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven
jaar lang te bewaren. ———————————————————————————

algemene vergaderingen ————————————————————————————

artikel 12 ————————————————————————————————————
12.1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden

toe, die niet door de wet of de Statuten aan anderen zijn opgedragen. ——
12.2. Op de jaarvergadering, als bedoeld in artikel 11, lid 3 komen ondermeer

aan de orde: —————————————————————————————————
a. de notulen van de laatstgehouden algemene vergadering; —————
b. het jaarverslag, als bedoeld in artikel 11, lid 3; —————————
c. het verslag door de commissie, als bedoeld in artikel 11, lid 4; ———
d. de rekening en verantwoording, als bedoeld in artikel 11, lid 3; ——
e. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het

volgende verenigingsjaar; ——————————————————————
f. de vaststelling van de contributie en eventueel entreegeld; —————
g. de begroting van het volgende verenigingsjaar; ——————————
h. de verkiezing van de voorzitter van het bestuur; ——————————
i. de verkiezing van de andere bestuursleden; —————————————
j de verkiezing van commissies; ————————————————————
k. voorstellen van de zijde van het bestuur; —————————————
I. voorstellen, ingediend door tenminste vijf stemgerechtigde leden;
m. wat verder ter tafel komt. —————————————————————

12.3. Andere algemene vergaderingen dan de vorenbedoelde jaarvergadering
worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of wanneer
het daartoe volgens de wet of de Statuten is verplicht. ——————————

12.4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een/tiende
(i/ioe) van het aantal stemgerechtigde leden verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet
langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het
verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeenkomstig artikel 13, of bij advertentie in tenminste één ter plaatse
waar de vereniging is gevestigd veel gelezen dagblad. ——————————

bijeenroeping algemene vergadering—————————————————————
artikel 13 ————————————————————————————————————
13.1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
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oproeping geschiedt schriftelijk of per e-mail aan de adressen van alle
leden met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen,
zulks met inachtneming van de artikelen 17 en 18.————————————

13.2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in de artikelen 17 en 18. ————————————

toegang en stemrecht —————————————————————————————
artikel 14 ———————————————————————————————————
14.1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de

vereniging. Géén toegang hebben geschorste bestuursleden en - met
inachtneming van het tweede lid van artikel 7 - geschorste leden. ————

14.2. Over toelating van andere dan de in lid i bedoelde personen beslist de
algemene vergadering. ———————————————————————————

14.3. leder senior- en erelid, alsmede lid van verdienste van de vereniging, dat
niet is geschorst, heeft één stem. —————————————————————

14.4. Het uitbrengen van een stem bij volmacht is niet toegestaan. ——————
voorzitterschap - notulen ———————————————————————————

artikel 15 ———————————————————————————————————
15.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het

bestuur of zijn plaatsvervanger. —————————————————————
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één van de
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, op. Wordt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelve in haar leiding. —————————————————————

15.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden,
die na goedkeuring door de algemene vergadering in haar eerstvolgende
vergadering alsdan door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld
en ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen als bedoeld in artikel
12, lid 4, kunnen notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen
opmaken. ————————————————————————————————

besluitvorming————————————————————————————————
artikel 16 ———————————————————————————————————
16.1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde
geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. ———————————————
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16.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid
bedoeld oordeel de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming plaats, wanneer de meerderheid der 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. —————

16.3. Een algemene vergadering kan slechts dan geldige besluiten nemen
indien tenminste een/tiende (i/ioe) van het aantal stemgerechtigde leden
aanwezig is; is dit vereiste aantal leden niet aanwezig, dan moet binnen
eenentwintig dagen daarna een tweede algemene vergadering met
dezelfde te behandelen onderwerpen worden bijeengeroepen en
gehouden, die alsdan geldige besluiten kan nemen, ongeacht het aantal
aanwezige stemgerechtigde leden. ————————————————————
Deze tweede vergadering kan niet eerder dan veertien dagen na de eerste
vergadering worden gehouden.—————————————————————

16.4. Voorzover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle
besluiten van de algemene vergadering genomen met meerderheid van
geldig uitgebrachte stemmen. ————————————————————

16.5. Blanco stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht. ——————
16.6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid heeft

verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij
één persoon de meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen
is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd
tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd,
evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming
het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die voorafgaande
stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon
uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken,
beslist het lot wie van beiden is gekozen. —————————————————

16.7. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen. ——————————————————

16.8. Stemmingen niet rakende verkiezing van personen, geschieden
mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
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één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. ———————
Stemmingen over personen geschieden uitsluitend schriftelijk.
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke of schriftelijke stemming verlangt. ———————————

16.9. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen,
dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. ——————

16.10.Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen
geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent
alle aan de orde komende onderwerpen dus mede een voorstel tot
Statutenwijziging of tot ontbinding • ook al heeft geen oproeping
plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig
ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of
een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen. ————

statutenwijziging————————————————————————————————
artikel 17 ———————————————————————————————————
17.1. De Statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit

van een algemene vergadering, mits de oproeping tot deze vergadering
tenminste vier weken tevoren heeft plaatsgevonden en in de oproeping
het voorstel tot Statutenwijziging woordelijk is vermeld. —————————

18.2. Een besluit tot Statutenwijziging moet worden genomen met een
meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin tenminste tweederde van het aantal
stemgerechtigde leden aanwezig is. Is niet tweederde van de
stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen drie weken daarna
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van tenminste tweederde van de
geldig uitgebrachte stemmen. ——————————————————————

18.3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat: ——————————
a. het bestuur van de KNLTB, door het bestuur van de vereniging

daarom verzocht, schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar
te hebben tegen de voorgestelde statutenwijziging, en ———————

b. van deze statutenwijziging een notariële akte is opgemaakt. •



ontbinding'
artikel 18 ———————————————————————————————————
18.1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering; het bepaalde in de leden i, 2 en onder 33 van het
voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing. —————————

18.2. De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging geschiedt
door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen
tot vereffenaar zijn aangewezen. —————————————————————

18.3. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. —————————————————————
leder van de leden ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding
kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden
gegeven.————————————————————————————————

huishoudelijk Reglement ———————————————————————————
artikel 19 ————————————————————————————————————
19.1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement alsook andere

reglement(en) vaststellen. ————————————————————————
19.2. Een (Huishoudelijk) Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar

die geen dwingend recht bevat, noch met Statuten. ———————————
slot van de akte————————————————————————————————
WAARVAN AKTE, is verleden te Heemskerk op de datum in het hoofd van deze
akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte over te gaan, heb ik,
notaris, aan de verschenen personen de zakelijke inhoud daarvan meegedeeld
en heb ik daarop een toelichting gegeven. Daarbij heb ik gewezen op de
gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. De
verschenen personen hebben verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze
akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na

ïperkte voorlezing ondertekend door de comparanten en mij, notaris. —————
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden OP
dinsdag 9 februari 2010.
AANWEZIG: 40 stemgerechtigde leden, inclusief het bestuur.
AFWEZIG: Bericht van verhindering ontvangen van Stefan de Jong, Jesse Bos, Paul
Oostrom, Aad Stuit, Birgit en Patrick van Tongeren, Bets en Wim Knaap en Herman Buijs.

1. OPENING.

De voorzitter opent om 20.10 uur deze 34e ledenvergadering en heet alle aanwezigen hartelijk
welkom.

2. MEDEDELINGEN EN INGEKOMEN STUKKEN:

De voorzitter memoreert het plotselinge overlijden van een van onze zeer gewaardeerde
leden, Tom Welp. De medewerkersavond heeft Torn nog bijgewoond en er was toen eigenlijk
nog niets verontrustends aan de hand. Vier weken later is Tom, tot groot verdriet van velen,
overleden aan een ernstige ziekte.

Een aantal bekende seniorleden heeft te kennen gegeven te willen stoppen met het
lidmaatschap.
Genoemd worden Theo Matthu, oud voorzitter van de vereniging.
Hans Dijkstra, mede oprichter van de tennisclub.
Jan en Ineke Heeremans. Verheugend is dat Jan wel lid blijft van de parkcommissie. 27
februari zien we hem dan ook graag weer terug op de eerste dag van het gereed maken van de
banen voor het nieuwe seizoen.
Uiteraard zijn er meer leden die om allerlei redenen gestopt zijn met tennissen en het bestuur
van HTVA betreurt dat.
Gelukkig werd het ledenbestand weer aangevuld en bestaat de vereniging, volgens onze
ledenadministrateur Cees Schaap, uit 798 leden: 600 seniorleden en 198 juniorleden. Een
ledenstop wordt niet overwogen en wij zijn blij met een zo groot aantal (jeugd)leden, niet in
de laatste plaats te danken aan onze trainer Thijs Lablans.
Verheugd zijn we ook met een voltallig bestuur.
Waardering wordt uitgesproken voor Bert Steenbergen, hij is nu 25 jaar penningmeester van
onze club. Dit jaar zal hij volgens afspraak zijn taak overdragen aan Lo de Haan.

Hoogtepunten waren er voldoende het afgelopen jaar. De voorzitter noemt:
Het Assumburg toernooi, de clubkampioenschappen, het kampioenschap van Heemskerk, de
aanschaf van een defibrillator (AED) en het initiatief van Theo Tuit om een aantal
(bestuurs)leden, voor eigen kosten, de gelegenheid te geven een reanimatiecursus te volgen.
Deze cursus werd door 20 leden en geïnteresseerden bezocht en zeer gewaardeerd.
Uit de vergadering kwam het verzoek om meerdere leden in de gelegenheid te stellen een
dergelijke cursus te volgen. In de komende maanden zal het bestuur initiatieven ontplooien
om de leden te stimuleren deze cursus ook te volgen.
De AED kan alleen dan effectief worden gebruikt als ook gereanimeerd wordt. Elke seconde

telt in zo'n situatie; het leven van een lid met hartproblemen is letterlijk in handen van zijn of
haar tennisvrienden.



De sponsoring van onze club wordt nieuw leven ingeblazen. Arjan Mul zal daarvan de
coördinator zijn en Jaap Jan Kleef en René Henneman zullen hem daarin bijstaan. Intussen
zijn er al initiatieven genomen om nieuwe sponsoren aan te trekken.
Er zijn initiatieven om het logo van de club te moderniseren.

Ingekomen stukken.
Geen.

3. VASTSTELLING VAN DE NOTULEN, D.D. 20 JANUARI 2009.

N.a.v. punt 12 merkt de voorzitter op dat het verzoek van Aad Kuil om een nieuwe barkoeling
te plaatsen, intussen is uitgevoerd en dat de kosten daarvan beperkt zijn gebleven tot € 950,--.
Verder zijn er geen op- of aanmerkingen.
Met dank aan de secretaris worden de notulen geaccordeerd.

4. BESPREKING VAN DE DIVERSE JAARVERSLAGEN.

1.1. Algemeen jaarverslag.

Assumerhof.
Het bestuur is tevreden over de afwikkeling van de procedure rond Assumerhof.
Ook de ledenvergadering toont zich tevreden met de bereikte resultaten en beloont het bestuur
met een applaus.
-De verlichting is inmiddels aangepast.
-Er komt een vóór de start van het nieuwe seizoen een nieuwe geluidsinstallatie.
-De bouw van de geluidswal/muur laat, vooralsnog, even op zich wachten.
-Mochten de bepalingen in de hinderwet veranderen dan zal de gemeente Heemskerk
aanvullende maatregelen treffen om geluid en licht binnen deze nieuwe grenzen te brengen.
De kosten van bovengenoemde maatregelen zijn voor kosten van de gemeente Heemskerk.

1.2. SPORTIEF JAARVERSLAG

1.2.1. JAARVERSLAG TECHNISCHE COMMISSIE 2009.

Dave Kreuger deelt mee dat de inschrijving van de voorjaarscompetitie inmiddels is gesloten
en behoorlijk volgeboekt.
De najaarscompetitie kent nu 3 teams. Een stijging van 300%. Dat belooft wat voor de
toekomst.
De recreantencommissie zal ook weer van zich laten horen dit jaar.
Het Open Assumburgtoernooi is zeer succesvol verlopen. Twee organisatoren hebben
afscheid genomen, te weten Bart Schraa en Toon Glorie. Gezocht wordt naar nieuwe leden.
Beide heren worden uiteraard passend bedankt voor de genomen initiatieven en
werkzaamheden.
De clubkampioenschappen werden uitstekend georganiseerd door een nieuw team.
Het kampioenschap van Heemskerk ging dit jaar weer naar Assumburg, gefeliciteerd.
Volgend jaar zal Marquette het kampioenschap organiseren.
Racketavonden kenden een goed verloop en zullen volgend jaar weer georganiseerd worden
door Nico Kemp.



1.2.2. JAARVERSLAG JEUGDCOMMISSIE.

Van de jeugdcommissie.

Het bestuur, de verenigingsleden en de voorzitter van de jeugdcommissie, vinden het heel
jammer dat Els Poncin is gestopt met haar werkzaamheden voor de jeugd. Wij zijn haar heel
veel dank verschuldigd voor wat ze voor de vereniging heeft betekend.
Gelukkig gaan Elsbeth Molenkamp en Marion Schreuder haar taak overnemen.
We hebben inmiddels 198 jeugdleden en daarmee en gezonde aanwas van de vereniging.
Het project: "Sportpas", leverde ons 17 nieuwe jeugdleden op, waarvan er 14 hun
lidmaatschap hebben gecontinueerd. Een leuk succes dus.
Komend jaar heeft basisschool "de Boreel" uit Broekpolder te kennen gegeven een project te
willen starten om het tennis te promoten. Zij maken dan graag gebruik van de mogelijkheden
binnen ons park. En wie weet wat daar dan weer uit voortkomt.
De voorzitter van de JC, Wim Thomas, bedankt ouders en leden van subcommissies voor hun
inzet voor de jeugd.

1.2.3. JAARVERSLAG PARKCOMMISSIE.

De parkcommissie had een mooi jaar.
Nieuwe verlichting, de geluidsinstallatie kan worden aangepast voor de aanvang van het
nieuwe seizoen en Jan Heeremans gaat gewoon door met zijn werkzaamheden voor de
parkcommissie.
De parkcommissie kan nog wel wat hulp gebruiken. Wim de Groot doet een oproep aan alle
leden om 27 februari om 9 uur aanwezig te zijn op het sportpark, om een aanvang te maken
met het klaarmaken van het park voor het nieuwe seizoen.
Ons trekkertje staat al twee jaar in reparatie. We doen de werkzaamheden nu met een
vervanger. Herman Liefting stelt voor een nieuwe trekker aan te schaffen. Wim houdt de boot
nog even af, zoals het nu gaat is hij toch wel tevreden. Een nieuw trekkertje kan altijd nog.
De toegangscontrole op de keuken wordt verbeterd. In het nieuwe seizoen is de keuken alleen
te openen voor seniorleden. Bekeken wordt of dat kan worden beperkt tot bardienst en
mentoren.
Lia Kleef dringt erop aan de keuken voor alle leden toegankelijk te laten in verband met
onverhoopte afwezigheid van de bardienst.
Aad Kuil deelt mee dat de buitentent niet vervangen zal worden door Heineken. We zullen
zelf naar een oplossing moeten zoeken.

1.2.4. JAARVERSLAG BARCOMMISSIE.

Arjan merkt op dat een aantal zaken voor verbetering vatbaar is:
o.a. de bardienstplanning, gebruik kassa, inkoop verdient aandacht, barwerkzaamheden
tijdens grote drukte, etc.
Afgelopen jaar was voor Arjan ook niet makkelijk. Er kwam nogal wat op zijn dak terecht en
hij moest zich inwerken. Dit jaar hoopt hij op verbeteringen en hij gaat daar zijn best voor
doen. Natuurlijk kan hij dit niet zonder zijn mentoren en hij hoopt dan ook dat er genoeg
mentoren zullen zijn om de bardiensten optimaal te kunnen begeleiden. Ook hier zijn plaatsen
vrijgekomen.
Daarnaast hadden we afgelopen jaar weer een prachtige baromzet met een netto-opbrengst
van €28.000,00.



We zullen dit jaar niet ontkomen aan prijsaanpassingen. Heineken heeft bv. de inkoopprijs
van bier en andere producten geleidelijk tot ongeveer 12% laten stijgen en om dezelfde netto
opbrengst te behouden moeten we dat doorberekenen in de verkoopprijs.

Aad Kuil, onze inkoper en verzorger van de clubkantine, heeft het bestuur te kennen gegeven
een stapje terug te willen doen.
Inmiddels heeft hij zijn drukke taak, die hij overigens met veel plezier heeft gedaan,
overgedragen aan Jacqueline en Ron Kranenburg.
Aad blijft, dit jaar nog, Rob en Jacqueline met raad en daad ondersteunen. Op die manier blijft
hij dus toch nog een beetje betrokken bij de barverzorging.

Er is een subcommissie voor de sponsoring opgericht. Jaap Jan Kleef en René Henneman zijn
de gelukkigen.

Bijlage 3: FINANCIEEL VERSLAG OVER 2009 (agendapunt 5)

Bert Steenbergen, voor 2009 nog onze éérste penningmeester, heeft wederom een goed jaar
kunnen afsluiten, met een klein negatief resultaat.
Het negatieve resultaat werd veroorzaakt door het gelijkschakelen van het boekjaar (liep tot 1-
9) met het kalenderjaar. Hierdoor zijn wat posten verschoven, voornamelijk de kosten voor de
jeugdtraining. Volgend jaar komt dat niet terug.

Baan9 gaf ook weer een prachtig netto resultaat van € 28.000,00.
De inkoopkosten bij Heineken zijn dit jaar, voor sommige producten, geleidelijk tot 12%
gestegen terwijl de verkoopkosten hierop niet aangepast werden.
Omzet was hoger, maar door het niet aanpassen van de verkoopprijzen bleef de nettowinst
ongeveer gelijk aan het voorgaande jaar. In 2010 zullen de verkoopprijzen nader worden
bekeken en wellicht aangepast.
Volgens Arjan halen we niet de biertjes uit een vat, die Heineken eruit haalt. We "morsen"
nogal wat dus.
Volgens Nico Kemp kunnen we de omzet tijdens drukke dagen verhogen door een
"bonnetjessysteem" in te voeren.
Arjan ziet mogelijkheden, tijdens dit soort dagen, de organisatie achter de bar te verbeteren en
de logistiek aan te passen. Hij gaat daaraan werken en zal daarvoor in overleg treden met de
mentoren, tevens doet hij een oproep aan de leden om het mentorschap te komen versterken.
Ook wanneer meer leden gaan betalen via de KNLTB-pas, kan dat een versnelling in de
bediening geven.
Misschien moeten we korting geven op het betalen per pasje? (Ideetje van de heer Kemp.)
Arjan meldt dat het hele proces nog in ontwikkeling is en houdt zich verder aanbevolen voor
ideeën.

Verder met de toelichting op de financiën door Bert.

Noemenswaard is ook nog de overschrijding van de energierekening. Vooral de
elektriciteitsrekening is fors hoger uitgevallen. Oorzaken kunnen zijn: meterstanden die niet
goed zijn doorgegeven, een kapotte barkoeling en verhoging energiekosten.

Spanner tijdperk is afgesloten en heeft ons weer geld bespaard.

Marion Busson vraagt naar een gebruiksaanwijzing bij de kassa. Deze hangt er inmiddels.



Over het financiële verslag waren verder geen vragen en/of opmerkingen.

Met dank aan de penningmeester wordt het financiële verslag goedgekeurd door de
vergadering.

6.0 VERSLAG VAN DE KASCONTOLECOMMISSIE, EVENALS BENOEMING 2
NIEUWE LEDEN.

Ank van der Wiele en Cor Verheul, die de commissie vormen, hebben de financiële
verantwoording voor het boekjaar 2009 gecontroleerd. De administratie geeft een goed beeld
en inzicht in de financiële huishouding van de vereniging. Ze verzoeken de penningmeester
decharge te verlenen. De vergadering gaat hiermee, onder applaus, akkoord.
Cor Verheul is aftredend. In diens plaats wordt Thijs Waanders benoemd, zodat voor 2010
Thijs Waanders en Ank van der Wiele de kascommissie vormen. Als reserve wordt benoemd
Theo Tuit.

7.0 VASTSTELLING BEGROTING 2010.

Lo de Haan onze nieuwe penningmeester met ingang van 2010, geeft een toelichting op de
begroting van 2010.
De contributie voor dit jaar is redelijk in te schatten. Ouderbijdrage kan meer of minder zijn.
Subsidie gemeente is al binnen en valt mee.
Sponsorbijdrage kan mee of tegen vallen. Tot nu toe meegevallen.
Uitgaven zijn gebaseerd op cijfers uit het verleden. Jeugdtrainingen blijven kostbaar. De
contributie blijft ongewijzigd.
Misschien komen er nog wat onvoorziene uitgaven voor het gebouw.
Zo is de CV-ketel aan vervanging toe en moet er schilderwerk aan het gebouw plaatsvinden.
Daarnaast zal een extra beveiligingsunit voor de keuken worden aangeschaft.
Misschien moeten we nadenken over een verhoging van de ouderbijdrage voor de
jeugdtraining.
De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd.

8.0 VERKIEZING BESTUURSLEDEN.

De voorzitter van onze vereniging, Piet Gooijer, en de voorzitter van de parkcommissie,
Willem de Groot, zijn aftredend. Beiden stellen zich herkiesbaar en gaan dus nog even door.
Lo de Haan wordt met ingang van het nieuwe jaar 2010 onze eerste penningmeester en Bert
Steenbergen blijft hem dit jaar nog ondersteunen Hij neemt dus nog geen afscheid van zijn
(inmiddels 25-jarig) bestuurslidmaatschap.

9.0 SAMENSTELLING COMMISSIES.

Diverse commissies verliezen zeer gewaardeerde leden;
Aad Kuil heeft te kennen gegeven dat hij zijn functie als inkoper wil neerleggen. Hij heeft
Jacqueline en Ron Kranenburg bereid gevonden zijn belangrijke taak over te nemen. Zelf
blijft hij de beide nieuwe leden nog met raad en daad terzijde staan. Wij wensen de
"Kranenburgers" succes in hun nieuwe functie.



Dan hebben Jan en Ineke Heeremans hun lidmaatschap opgezegd en daarmee hun
werkzaamheden binnen de vereniging. Beiden waren heel lang lid van onze vereniging en
hebben heel veel werkzaamheden voor de vereniging verzet. Jan blijft gelukkig nog betrokken
bij de parkcommissie. We kunnen beiden eigenlijk niet missen.
Ook Hans Stuifbergen verlaat de parkcommissie.

Het echtpaar Buijs zal geen mentor meer zijn van Baan9. Ook in hen verliezen we nu dus hun
belangrijke betrokkenheid bij de organisatie van onze club.
Toon Glorie en Bart Schraa stoppen om uiteenlopende redenen met de organisatie van het
Assumburg toernooi. Hulde voor het vele werk wat daarmee gepaard ging.
Els Poncin verlaat, zoals eerder genoemd, de jeugdcommissie.
Kortom, hier en daar ontstaan wat vacatures, die soms al zijn opgevuld, maar soms ook nog
moeten worden aangevuld.

10. STATUTENWIJZIGING.

Vorig jaar 2009, is op de jaarvergadering door de leden toestemming gegeven om de statuten
van de vereniging aan te passen aan de "Modelstatuten van de KNLTB".
Op deze jaarvergadering worden de statuten wederom aan de ledenvergadering ter
goedkeuring voorgelegd aangezien we er door de notaris op attent gemaakt zijn dat vorig jaar
niet het vereiste quorum aanwezig was. De huidige statuten schrijven voor, dat een besluit tot
statutenwijziging tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen behoeft, in een
vergadering waarin ten minste twee/derde van de stemgerechtigde leden aanwezig is.
Aangezien dat ook in deze vergadering niet het geval is, treedt artikel 21 lid 3 van de
bestaande statuten in werking en wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering
bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in deze vergadering aan de
orde is geweest, kan worden besloten, ongeacht het aantal tegenwoordige leden, mits met een
meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
De voorzitter stelt voor deze vergadering te houden op dinsdag 16 febr 2010, om 20.00 uur
in Baan9. De leden zullen hiervoor (wederom) een uitnodiging ontvangen.

11. RONDVRAAG.

Nico Kemp vraagt waarom het bestuur niet is ingegaan op voorstellen in het verleden om een
spelregelcursus te organiseren binnen de vereniging.
Henk v. Tongeren meldt hierop dat hij deze cursus kan en wil geven en dat hij dat enige jaren
geleden de vereniging ook heeft aangeboden.
De voorzitter antwoordt dat het bestuur dit voorstel destijds heeft besproken en het heeft
afgewezen omdat betaling werd gevraagd voor deze cursus. Aangezien de vereniging vrijwel
geheel draait op (onbetaald) vrijwilligerswerk vond en vindt het bestuur betaling voor
activiteiten in dit kader volstrekt ongewenst. De urgentie van een spelregelcusus is het bestuur
niet duidelijk geworden: de nieuwe leden ontvangen het spelregelboekje van de KNLTB, van
de website van de KNLTB kan spelregeldocumentatie kan worden gedownload en zonodig
organiseert de KNLTB dergelijke cursussen, doorgaans gratis.

Henk van Tongeren ontkent dat een betaling is gevraagd; als een bedrag genoemd is zal dat
een bijdrage in de kosten geweest zijn.
De voorzitter zegt toe de correspondentie uit het verleden te zullen nazien en aan de
belanghebbenden toe te zenden.



Aad Kuil vraagt naar de budgetoverschrijding voor opleiding BHV'ers. Deze overschrijding
is veroorzaakt doordat een groter aantal leden deze cursus, ten behoeve van de vereniging,
heeft gevolgd. De vereniging heeft de plicht een minimum aantal BHV'ers in haar gelederen
te hebben
Gevraagd werd ook naar de mogelijkheden voor een cursus sociale hygiëne.
Een cursus voor het gebruik van de defibrillator wordt aanbevolen voor alle leden.
Nico Kemp pleit voor inventarisatie van BHV'ers binnen de vereniging en daarvan een lijst te
publiceren bij de defibrillator. De voorzitter is van mening dat daarmee de indruk wordt
gewekt dat we genoeg leden (zouden kunnen) hebben met een opleiding en dat de AED een
verantwoordelijkheid is van de personen op de lijst. In een bedrijf werkt het heel goed als
10% van de werknemers een BHV-opleiding heeft omdat dan altijd een BHV'er in de buurt
is. Bij onze vereniging ligt dat heel anders. Op elk moment van de dag zullen de aanwezigen
verschillen, in aantal en in persoon. Als we willen streven naar een zo groot mogelijke kans
dat een BHV'er aanwezig is moeten we streven naar een zo hoog mogelijk aantal BHV'ers:
feitelijk naar 100%.

De voorzitter wil deze punten graag verder bespreken binnen het bestuur, alvorens er
besluiten over te nemen.
Het bestuur besluit in de komende bestuursvergadering van 2 maart, deze cursussen aan de
orde te stellen en eventueel de belangstelling voor dit soort cursussen te peilen via de mail.

Thijs Lablans pleit voor een looptelefoon op het park. In noodgevallen kan dan gemakkelijker
contact onderhouden worden met hulpverleners van buiten.

Een nieuwe cd-speler zal voor het komende seizoen aanwezig zijn op het park als onderdeel
van de nieuwe geluidsinstallatie.

12. SLUITING.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 21.45 uur de vergadering, onder
dankzegging van ieders aanwezigheid en inbreng.

J.T.Wentink
Secretaris HTV Assumburg.
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Notulen van de Algemene Ledenvergadering, gehouden op dinsdag 16 februari 2010.

AANWEZIG: 10 stemgerechtigde leden die de presentielijst hebben getekend.

1. OPENING.
De voorzitter opent om 20.05 uur deze extra algemene ledenvergadering in ons clubhuis, met
één agendapunt: Wijziging van de statuten van HTV Assumburg

2. STATUTENWIJZIGING.
Vorig jaar is op 20-1-2009 tijdens de jaarvergadering door de leden toestemming verleend om
de statuten van de vereniging aan te passen aan de "Modelstatuten van de KNLTB".

Op de Algemene ledenvergadering van 9-2-2010, werden deze statuten wederom aan de leden
ter goedkeuring voorgelegd. De huidige statuten schrijven voor dat een besluit tot
statutenwijziging een meerderheid van tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen
behoeft in een vergadering waarin ten minste tweederde van de stemgerechtigde leden
aanwezig is. Aangezien dat in deze vergadering niet het geval was, trad artikel 21 lid 3 van de
bestaande statuten in werking en werd besloten een tweede vergadering uit te schrijven, op
dinsdag 16 februari 2010, om 20.00 uur in Baan9.

Op deze vergadering kan, ongeacht het aantal aanwezige leden worden besloten de statuten te
wijzigen. Voor dit besluit is een tweederde meerderheid vereist.

Belangrijkste reden tot aanpassing van de statuten is de wijziging van het verenigingsjaar.
Deze loopt nu van l september tot 31 augustus van het volgende jaar, terwijl de praktijk
uitwijst dat het beter is het verenigingsjaar te laten samenvallen met het kalenderjaar, dus van
l januari tot 31 december.
Aangezien de statuten van de vereniging dateren vanaf de oprichting in 1977 is bovendien op
enkele andere punten enige aanpassing wenselijk.
De "Modelstatuten" die de KNLTB voor verenigingen heeft opgesteld voldoen aan alle eisen
zodat het bestuur van mening is dat onze statuten daarop kunnen worden aangepast.

Hierna gaat de voorzitter tot stemming over.
Alle aanwezigen stemmen vóór de aanpassing van de statuten.

Aangezien nu aan alle voorwaarden is voldaan, kan worden overgegaan tot verdere
afwikkeling van de procedure door het bestuur bij de notaris.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering om 20.20 uur.

J.T. Wentink, secretaris HTVA P.G.M. Gooijer, voorzitter HTVA.



Tennisvereniging HTV Assumburg
p/a Hertogenven 68
1963 RG Heemskerk

Bötfsft

Statuten
Amersfoort

10 november 2009

Geachte heer Wentink,

Naar aanleiding van uw e-mail aan onze collega Arie Schenk over de statuten berichten wij u als volgt.
U heeft ons verzocht om een beoordeling van uw verenigingsstatuten. Deze statuten komen
nagenoeg geheel overeen met het model van de KNLTB. Wij kunnen u dan ook berichten dat de
KNLTB geen bezwaar heeft tegen de door u voorgestelde statuten. Graag ontvangen wij na het
passeren van de notariële akte een afschrift.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan horen wij
dat graag van u.

Met vriendelijke groet,

KNLTB, afdeling Juridische Zaken

Mr Henriet Bolt


