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STATUTENWIJZIGING/20202055.01/1/RK 

Heden, een oktober tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus __________  

Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: _____________________________________________________  

mevrouw Maria Wilhelmina Elisabeth Wessels-van der Geest, geboren te Leiderdorp op __________  

zeventien december negentienhonderdachtenzeventig, werkzaam op het notariskantoor _________  

TeekensKarstens, gedomicilieerd Vondellaan 51, 2332 AA Leiden, te dezen handelend als _______  

gemachtigde van de algemene ledenvergadering van: _____________________________________________  

Sportvereniging "Velocitas", een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te _____  

Leiderdorp, kantoorhoudende Bloemerd 7, 2353 BZ Leiderdorp, ingeschreven in het _____________  

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 40445707, hierna ook te __  

noemen: de "Vereniging". __________________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: _____________________________  

- de Vereniging is opgericht bij akte van oprichting op een juni negentienhonderdvijftig; ____  

- de statuten van de Vereniging zijn gewijzigd bij akte van integrale statutenwijziging op ____  

achtentwintig maart negentienhonderdvierennegentig, verleden voor mr. H.E.M. van _______  

Leeuwen, destijds notaris gevestigd te Leiderdorp; __________________________________________  

- de statuten van de Vereniging zijn vervolgens gewijzigd bij een akte van partiële___________  

statutenwijziging op vier juli tweeduizend veertien verleden voor mr. H.M.F. Neve, notaris _  

gevestigd te Leiderdorp; ______________________________________________________________________  

- de statuten van de Vereniging zijn sedertdien nimmer gewijzigd; ___________________________  

- in de algemene ledenvergaderingen van de Vereniging gehouden te Leiderdorp op acht ___  

juli tweeduizend twintig en op tweeëntwintig juli tweeduizend twintig is met ______________  

inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de statuten van de ___  

Vereniging partieel te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de ____  

aan deze akte te hechten uittreksels van de notulen van die vergaderingen (Bijlage); _______  

- in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering ieder van de bestuurders, alsmede _____  

iedere (kandidaat)notaris, notarieel medewerker en secretaresse, werkzaam ten kantore ____  

van TeekensKarstens Notarissen B.V. te Leiden gemachtigd om ter realisering van _________  

voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen _  

het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde _________  

uittreksel van de notulen. ____________________________________________________________________  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij _  

deze artikel 5 lid 2 en lid 3, artikel 6 lid 1, artikel 7 lid 1, lid 2 en lid 4 en artikel 17 lid 1, lid 2 ___  

en lid 3 van de statuten van de Vereniging te wijzigen en artikel 7 lid 5 en 6 en artikel 17 lid 7 __  
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en lid 8 toe te voegen, zodat artikel 5 lid 2 en lid 3, artikel 6 lid 1, artikel 7 lid 1, lid 2, lid 4, lid _  

5 en lid 6 en artikel 17 lid 1, lid 2, lid 3, lid 7 en lid 8 als volgt komen te luiden: _________________  

LIDMAATSCHAP. ___________________________________________________________________________________  

Artikel 5 lid 2 en lid 3: _____________________________________________________________________________  

2. De leden worden onderscheiden in gewone leden en jeugdleden. ___________________________  

Gewone leden zijn zij die de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt. ________________________  

Jeugdleden zijn zij die de leeftijd van vijftien jaar nog niet hebben bereikt. _________________  

3. Alle leden van de vereniging hebben stemrecht. _____________________________________________  

De uitoefening van het stemrecht van jeugdleden komt toe aan hun wettelijk ______________  

vertegenwoordiger. ___________________________________________________________________________  

Artikel 6 lid 1: ______________________________________________________________________________________  

1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. __________________________________________  

Artikel 7 lid 1, 2 en 4 wijzigen en lid 5 en 6 toevoegen. ___________________________________________  

1. Het lidmaatschap van de vereniging eindigt: _________________________________________________  

 a. door overlijden van het lid; ______________________________________________________________  

 b. door schriftelijke opzegging door het lid; ________________________________________________  

 c. door opzegging door de vereniging. _____________________________________________________  

  Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het ____  

lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen _______  

jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging ___  

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; ________________________  

 d. door ontzetting. __________________________________________________________________________  

  Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, _______  

reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke __  

wijze benadeelt. _________________________________________________________________________  

2. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk door het lid te geschieden. _______________  

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. __________________________________  

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden  

tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ____  

minimaal één maand. _________________________________________________________________________  

Het bestuur kan instemmen met een andere opzegtermijn indien niet redelijkerwijs kan ____  

worden gevergd dat het lidmaatschap wordt gecontinueerd. _________________________________  

Een opzegging in strijd met de in dit lid bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de____  

daaraan verbonden rechten en verplichtingen pas eindigen met ingang van het _____________  
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verenigingsjaar volgend op dat waarvoor was opgezegd.  ____________________________________  

Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging ______  

of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.  

4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur._________________________________  

5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat een __  

lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook dat redelijkerwijs van de __  

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een ______  

besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ___  

ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene _______________  

ledenvergadering. ____________________________________________________________________________  

 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, met dien _______  

verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene _______________  

ledenvergadering waarin het in dit lid bedoelde beroep wordt behandeld, te ________________  

verantwoorden. _______________________________________________________________________________  

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desniettemin de ______  

jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. __________  

Artikel 17 lid 1, lid 2 en lid 3 wijzigen en toevoegen lid 7 en lid 8. ________________________________  

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede _  

degenen, die daartoe door de algemene ledenvergadering en/of het bestuur zijn ____________  

uitgenodigd. __________________________________________________________________________________  

 Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in lid 5 van artikel 7 en __  

geschorste bestuurders. _______________________________________________________________________  

 Over toelating van andere dan de hiervoor bedoelde personen beslist de algemene _________  

ledenvergadering en/of het bestuur. __________________________________________________________  

2. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem. ____________________________  

3. Ieder lid is bevoegd over voorstellen welke zijn opgenomen in de ___________________________  

uitnodiging/aankondiging voor een vergadering, zijn stem door (de leden van) het bestuur _  

te doen uitbrengen door daartoe schriftelijke machtiging te verlenen aan (de leden) van ____  

het bestuur. ___________________________________________________________________________________  

7. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene ledenvergadering de mogelijkheid ___  

daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door middel van een _________  

elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan ____  
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het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke _  

bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het ___  

lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien _  

deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen. _____  

8. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen ___  

voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel  

worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op _  

een speciaal daartoe aangewezen wijze. ______________________________________________________  

 Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene ledenvergadering ___  

worden uitgebracht. __________________________________________________________________________  

Machtiging _________________________________________________________________________________________  

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit het eerder genoemde uittreksel van ___  

de notulen. _________________________________________________________________________________________  

Domiciliekeuze _____________________________________________________________________________________  

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte. ____  

Slot_________________________________________________________________________________________________  

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ______________  

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend. ________________________________________________  

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en _  

toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben __  

kennis genomen en daarmee in te stemmen. ______________________________________________________  

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon _  

en mij, notaris, ondertekend. _______________________________________________________________________  

Volgt ondertekening. 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      DOORLOPENDE TEKST 
      van de statuten van de vereniging met volledige 

rechtsbevoegdheid: Sportvereniging "Velocitas", 
gevestigd te Leiderdorp zoals deze luiden na akte van 
statutenwijziging 
d.d. 1 oktober 2020 verleden voor mr. H.L.J. Kamps, 
notaris te Leiden. 
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De ondergetekende: 

 

mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden: 

 

verklaart dat hij zich naar beste weten ervan heeft overtuigd, 

 

- dat de statuten van de vereniging: Sportvereniging "Velocitas", statutair gevestigd te 

Leiderdorp, luiden overeenkomstig de aan dit certificaat gehechte tekst; 

- dat de statuten laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op 1 oktober 2020, verleden voor mr. H.L.J. 

Kamps, notaris te Leiden. 

 

 

Aldus getekend te Leiden op 1 oktober 2020. 

                       
 




















