STATUTENWIJZIGING/20153034.01/1/ETBL
Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. N. Cusell, notaris gevestigd te Leiden:
***, te dezen handelend als gemachtigde van de algemene ledenvergadering van de
vereniging: VERENIGING SUPPORTERS STEUNEN FEYENOORD, een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende Van
Zandvlietplein 3, 3077 AA Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder dossiernummer 51391864, hierna ook te noemen: "de
vereniging".
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:
-

de statuten van de vereniging zijn vastgesteld bij akte van oprichting op een
december tweeduizend tien verleden voor *** notaris gevestigd te ***;

-

de statuten van de vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte houdende
statutenwijziging op vier juli tweeduizend dertien verleden voor mr. R.X.J. Blokzijl,
notaris gevestigd te Rotterdam;

-

de statuten van de vereniging sedertdien nimmer zijn gewijzigd;

-

in de algemene vergadering gehouden op *** heeft de algemene vergadering van
de vereniging 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 gehechte notulen van die
vergadering;

-

in laatstbedoelde vergadering heeft de vergadering een medewerker van
TeekensKarstens Advocaten en Notarissen (afdeling notariaat) 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
welke besluit eveneens blijkt uit genoemde notulen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld
besluit bij deze de artikelen 6 lid 2, artikel 7 en artikel 11 lid 7 van de statuten van de
vereniging te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat artikel 6 lid 2, artikel 7 lid 2 sub
a en artikel 11 lid 7 als volgt komen te luiden:
Artikel 6.
2.

De leden betalen een eenmalige contributie van ten minste tien euro (€ 10,00), en
ontvangen hiervoor een lidmaatschapsbewijs. Op dit lidmaatschapsbewijs zal voor
ieder bedrag van tien euro (€10,00) dat als contributie is betaald één uniek

nummer worden toegekend op basis waarvan het lid meedingt bij de verdeling van
bepaalde faciliteiten.

Opmerking [EtB1]: Koppeling
contributie en stemrecht is komen te
vervallen. Ieder lid heeft voortaan 1
stem.

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 twee (2) bestuursleden geschiedt op bindende voordracht
opgemaakt door:
-

voor wat betreft één bestuurder: Stichting Het Feyenoord Legioen;

-

voor wat betreft één bestuurder: Feyenoord Supportersvereniging.

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 drie (3) 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
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plaats van zijn voorganger in.
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.

8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a.

door het eindigen van het lidmaatschap;

b.

door bedanken als bestuurslid.

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.

Artikel 11.
7.

In de algemene ledenvergadering hebben de leden ieder recht op het uitbrengen
van één stem. De leden dienen hiervoor ten minsten zestien jaar oud te zijn. Een

Opmerking [EtB2]: Koppeling
contributie en stemrecht is komen te
vervallen. Ieder lid heeft voortaan 1
stem.

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 schriftrelijk 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.
Machtiging
Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit de
eerder genoemde 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.
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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.

4

