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DOORLOPENDE TEKST
van de thans geldende statuten van de statutair te Rotterdam gevestigde vereniging:
Vereniging Supporters Steunen Feyenoord, van welke vereniging de statuten laatstelijk
werden gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op 4 juli 2013 verleden voor Mr Drs R.X.J.
Blokzijl, notaris te Rotterdam.
==============================================================================
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Supporters Steunen Feyenoord.
2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.
3. De vereniging duurt voor onbepaalde tijd voort.
4. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.
5. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam.
DOEL
Artikel 2.
De doelstellingen van de vereniging zijn: het betrekken van supporters bij het financieel gezond
maken van Feyenoord Rotterdam N.V., alsmede het bevorderen van de belangen en het financieel ondersteunen van Feyenoord Rotterdam N.V., een en ander in de meest ruime zin van het
woord.
Het doel van de vereniging is expliciet niet het behalen van vermogensvoordelen ten behoeve
van haar leden.
MIDDELEN
Artikel 3.
De vereniging tracht de doelstellingen omschreven in artikel 2 te bereiken door het werven van
fondsen, giften en donaties en het innen van contributies van leden, dat laatste conform het
Huishoudelijk Reglement.
Dividenden en rentes die door de vereniging worden ontvangen zullen niet worden uitgekeerd
aan de in artikel 4 genoemde leden. Deze gelden, alsmede de op enig moment niet reeds aan
Feyenoord Rotterdam N.V. direct dan wel indirect ter beschikking gestelde bedragen, kunnen
echter wel door de vereniging worden gebruikt om (tijdelijk) uit te lenen aan Feyenoord Rotterdam N.V. ter financiering van de jeugdopleiding in de meest ruime zin.
LIDMAATSCHAP. LEDENREGISTER
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden.
2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het
bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring.
Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot
toelating besluiten.
Door het feit van toelating is het toegetreden lid als zodanig onderworpen aan de statuten
van de vereniging en aan de wettige genomen en nog te nemen besluiten.
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3.

Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door erfopvolging
worden verkregen.
4. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen, adressen en geboortedata van alle
leden zijn opgenomen. Ieder lid is verplicht aan de vereniging schriftelijk haar adres op te
geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming
in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle
kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs
elektronische weg te krijgen toegezonden.
EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van
een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of
hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan wanneer het lid heeft opgehouden te
voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten voor het lidmaatschap
worden gesteld.
De opzeggingstermijn is ten minste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het
einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg
hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat het lid zo
spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de redenen. Het betrokken
lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij
de algemene ledenvergadering.
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Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een geschorst
lid heeft geen stemrecht.
5. Bij beëindiging van het lidmaatschap vindt geen restitutie plaats van betaalde contributie.
GELDMIDDELEN
Artikel 6.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies, schenkingen, donaties en andere baten.
2. De leden betalen een eenmalige contributie van ten minste tien euro (€ 10,--), en ontvangen hiervoor een lidmaatschapsbewijs. Op dit lidmaatschapsbewijs zal voor ieder bedrag
van tien euro (€ 10,--) dat als contributie is betaald één uniek nummer worden toegekend
op basis waarvan het lid kan stemmen en meedingt bij de verdeling van bepaalde faciliteiten.
HET BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit vijf (5) meerderjarige personen, die door de algemene ledenvergadering uit de leden worden benoemd. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen
tezamen het dagelijks bestuur.
2. a. De benoeming van drie (3) bestuursleden geschiedt op bindende voordracht opgemaakt door:
voor wat betreft één bestuurder: Stichting Het Feyenoord Legioen;
voor wat betreft één bestuurder: Feyenoord Supportersvereniging;
voor wat betreft één bestuurder: Stichting Het Feyenoord Legioen en Feyenoord
Supportersvereniging gezamenlijk.
De bindende voordracht van de hiervoor genoemde rechtspersonen wordt bij oproeping voor de algemene ledenvergadering medegedeeld en binnen vijf werkdagen na de
algemene ledenvergadering wordt het bestuur van Feyenoord Rotterdam N.V. in kennis gesteld van de nieuw benoemde bestuursleden van de vereniging.
b. Aan een kandidaatstelling kan het verbindend karakter worden ontnomen door een
met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ledenvergadering.
c. De benoeming van de overige twee bestuursleden geschiedt na uitnodiging aan alle
leden zich hiervoor verkiesbaar te stellen. Uit de aangemelde leden zal de algemene
ledenvergadering de kandidaten kiezen door middel van stemming, waarbij de kandida(a)t(en) met het meeste aantal verkregen stemmen zal worden benoemd.
3. In zijn eerste bestuursvergadering na een verkiezing stelt het nieuw verkozen bestuur in
onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en geeft hiervan schriftelijk kennis
aan alle leden.
4. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van
de hem/haar opgedragen taken. Voor elk bestuurslid afzonderlijk geldt de wettelijke regeling van de bestuurdersaansprakelijkheid zoals neergelegd in artikel 2:30 leden 2, 3 en 4 van
het Burgerlijk Wetboek.
5. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk na drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een
tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
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6.

De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe
termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen;
Een schorsing die niet binnen drie maanden vervolgd wordt door een besluit tot ontslag,
eindigt door verloop van die termijn.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap;
b. door bedanken als bestuurslid.
8. Voor het beschikken over banksaldi boven het in het Huishoudelijk Reglement te bepalen
maximum bedrag is behalve de handtekening van de penningmeester ook die van ten minste een ander bestuurslid noodzakelijk. De penningmeester is bevoegd voor de ontvangsten
kwijting te geven.
BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 8.
1. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen, is
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd
werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoeld oordeel de
juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt
een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen.
4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door het bestuur
aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door
het bestuur dienen te worden vastgesteld.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch,
per telefax of per e-mail geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
VERTEGENWOORDIGING
Artikel 9.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van
de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de
voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak
te doen laten uitvoeren door (een) commissie(s) die door het bestuur word(en)t benoemd.
4. a. De algemene ledenvergadering kan indien zij daartoe gegronde redenen heeft een
controlecommissie uit haar midden benoemen. De controlecommissie heeft als taak
om het bestuur te controleren op de naleving van de door de algemene ledenvergadering goedgekeurde begroting. In de controlecommissie kunnen uitsluitend leden met
een leeftijd ouder dan achttien jaar zitting nemen.
b. Indien de controlecommissie constateert dat het bestuur niet in overeenstemming

5

met de goedgekeurde begroting handelt, is zij bevoegd een buitengewone ledenvergadering uit te schrijven waarin dit aan de orde wordt gesteld.
5. Onverminderd het lid 1 bepaalde geldt met betrekking tot de vertegenwoordiging van de
vereniging het volgende:
a. het bestuur, alsmede de voorzitter en secretaris tezamen zijn bevoegd de vereniging te
vertegenwoordigen. Zij kunnen zich daarbij ook door een schriftelijk gevolmachtigde
laten vertegenwoordigen;
b. Aan de penningmeester kan door het bestuur beperkte of algehele volmacht worden
gegeven voor zover het de uitoefening van diens taak betreft.
c. Het in lid 5 van dit artikel bepaalde onder a en onder b doet geen afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
REKENING, VERANTWOORDING EN BEGROTING
Artikel 10.
1. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekening
te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van
het verenigingsjaar 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 beheer.
Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van
het bestuur vorderen.
4. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van onderzoek van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
In deze commissie kunnen uitsluitend leden met een leeftijd ouder dan achttien jaar zitting
nemen.
De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
5. De last van de commissie van onderzoek kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur legt de jaarlijkse algemene ledenvergadering een begroting van inkomsten en
uitgaven voor het lopende boekjaar, met toelichting, ter vaststelling voor.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in de leden 2 en 3 van dit artikel, ten minste zeven jaar lang te bewaren.
ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet
door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer
aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 10, lid 3 met het
verslag van de in artikel 10, lid 4 genoemde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 10, lid 4 genoemde commissie van onderzoek voor het
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3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

volgende verenigingsjaar;
c. de voorziening in eventuele vacatures van werkende commissies;
d. de voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de
vergadering;
e. de begroting bedoeld in artikel 10, lid 6.
Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als
bevoegd is tot het uitbrengen tot één/twintigste gedeelte der stemmen, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien na het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan, door oproeping overeenkomstig lid 5 van dit
artikel of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel
gelezen dagblad. Het schriftelijk verzoek dient een opgave te bevatten van de punten van
behandeling. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping
geschiedt schriftelijk aan de leden volgens het ledenregister als bedoeld in artikel 4. De
termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in het artikel voor statutenwijziging.
Indien stemgerechtigde leden hiermee instemmen, kan de oproeping geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres
dat door hem/haar voor dit doel aan de vereniging is bekendgemaakt.
Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een
elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging. Geschorste leden hebben geen toegang.
Over toelating van andere dan in dit lid bedoelde personen beslist het bestuur.
In de algemene ledenvergadering hebben de leden recht op het uitbrengen van één stem
per op het lidmaatschapsbewijs vermelde unieke nummer. De leden dienen hiervoor ten
minste zestien jaar oud te zijn. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen uitbrengen, met dien verstande dat een lid voor zich en als gevolmachtigde ten hoogste drie stemmen kan uitbrengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Om een ander lid hiertoe te kunnen machtigen, moet het lid tenminste de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt. De stem van een rechtspersoon kan worden uitgebracht door een
volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel daartoe gemachtigd natuurlijk persoon. Deze natuurlijke persoon dient ten minste zestien jaar oud te zijn.
De algemene ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging, of bij
afwezigheid door één van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen. Kan ook
op deze wijze niet in het voorzitterschap worden voorzien, dan voorziet de algemene ledenvergadering daarin zelf.
Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door de notulist notulen
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gemaakt, die door de algemene ledenvergadering worden vastgesteld en na goedkeuring
door de voorzitter en notulist worden ondertekend in deze algemene ledenvergadering of
de eerstvolgende algemene ledenvergadering. Zij, die de algemene ledenvergadering 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.
10. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de
uitslag van een stemming is bindend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgesteld voorstel. Wanneer echter onmiddellijk na het uitspreken van bedoeld oordeel de juistheid daarvan wordt betwist,
dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der algemene ledenvergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde,
één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Voor zover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergaderingen genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
geldige stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden beschouwd als niet
te zijn uitgebracht.
Indien zulks bij de oproeping is vermeld is ieder lid bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene
ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd,
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen
aan de beraadslaging.
12. Bij stemming over personen is degene gekozen, die de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
gekregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het grootste aantal van de uitgebracht stemmen hebben verkregen of indien dit aantal personen
meer dan twee is door een gelijk aantal stemmen, tussen al degenen die het dichtst die volstrekte meerderheid zijn genaderd.
Zonodig vindt een tussenstemming plaats.
Gekozen is degene die de meeste stemmen op zich heeft verenigd.
Indien bij tussen- of eindstemming de stemmen staken beslist het lot. Het bepaalde van lid
11 is van overeenkomstige toepassing.
13. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het
gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene ledenvergadering
van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping
bekend gemaakt.
14. Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die
van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering
worden uitgebracht.
COMMISSIES
Artikel 12.
Het bestuur kan zich in haar taak doen bijstaan en adviseren door commissies.
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 13.
1. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot het vaststellen van een Huishoudelijk Reglement, welk besluit slechts kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde
gedeelte van de uitgebrachte geldige stemmen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar deze geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen slechts worden aangebracht door de
algemene ledenvergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde gedeelte der uitgebrachte geldige stemmen. De wijzigingen treden in werking
met ingang van de dag, volgend op die van de aanneming door de algemene ledenvergadering van de desbetreffende voorstellen, tenzij deze een latere datum bepaalt.
4. Een voorstel tot wijziging kan aan de algemene ledenvergadering worden gedaan door het
bestuur en op schriftelijk verzoek van ten minste een/derde gedeelte van de stemgerechtigde leden der vereniging.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 14.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht anders dan
door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat in die vergadering wijzigingen van de statuten zullen worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste dertig dagen voor de vergadering
een afschrift van dat voorstel aan de leden toezenden, waarin de voorgedragen wijzigingen
woordelijk zijn opgenomen.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een algemene ledenvergadering waarin ten minste een zodanig aantal leden
aanwezig of vertegenwoordigd is, dat tezamen ten minste drie/vierde gedeelte van de
stemmen van alle leden kan worden uitgebracht. Is dit aantal niet tegenwoordig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier 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 tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden
besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte geldige 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
Artikel 15.
1. De vereniging kan ontbonden worden door een besluit van de algemene ledenvergadering,
waarbij het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van artikel 14 van overeenkomstige toepassing
is.
2. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot vereffening te zijn. Indien bij
zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het bestuur.
De bestemming van een eventueel batig saldo zal worden vastgesteld door de algemene
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ledenvergadering.
3. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
ONVOORZIENE GEVALLEN
Artikel 16.
Voor zover bij statuten of reglementen, dan wel besluit van de algemene ledenvergadering niets
anders is bepaald of beslist, beslist het bestuur van de vereniging.

