
Bijlage 1 

Notitie vergelijk oude versie statuten / voorgestelde wijzigingen 
Deze notitie geeft puntsgewijs de wijzigingen in de statuten weer zoals die door het bestuur van UOW’02 voorgesteld worden.  De lezer 
kan het overzicht gebruiken om de relevante passages in de nieuwe statuten te herlezen of kan zijn of haar mening met betrekking tot de 
wijziging vormen aan hand van dit overzicht.  
 
onderwerp Oude formulering Nieuwe formulering 
Tenaamstelling verantwoordelijken Gegevens Hendrik Gerard Heijnen, Jan 

Tiemes en Theodorus Middeldorp 
 

Gegevens Andrew Henri Anna Simons, 
Gerard Manfred Hodenius, Judith Wintjens 

Artikel 1: naam, zetel en 
rechtsbevoegdheid 

Lid 1 Verkorte naam vereniging s.v. U.o.W. 
’02 

Lid 1 Verkorte naam vereniging UOW’02 

 Lid 3 de vereniging zal worden 
ingeschreven in het handelsregister, dat 
gehouden wordt bij de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Zuid 
Limburg 

Lid 3 de vereniging zal worden 
ingeschreven in het handelsregister, dat 
gehouden wordt bij de Kamer van 
Koophandel. 

Artikel 3: Doel  Lid 1d. De benodigde accommodatie tot 
stand te brengen 

Lid 1d. De benodigde accommodatie in 
stand te houden 

Artikel 6: Straffen Lid 4c Een opgelegde straf wordt in het 
clubblad gepubliceerd 

Lid 4c komt te vervallen door ontbreken 
clubblad.  

Artikel 7: Einde lidmaatschap Lid 5a Opzegging van het lidmaatschap 
kan slechts geschieden tegen het einde van 
het boekjaar en met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van vier weken. Op 
deze termijn is de Algemene 
Termijnenwet niet van toepassing. In ieder 

Lid 5a Opzegging van het lidmaatschap 
kan slechts geschieden tegen het einde van 
een kalendermaand en met inachtneming 
van een opzeggingstermijn van vier 
weken. Op deze termijn is de Algemene 
Termijnenwet niet van toepassing. In ieder 



geval kan het lidmaatschap worden  

beëindigd door opzegging tegen het einde  

van het boekjaar, volgend op dat waarin  

werd opgezegd, alsmede onmiddellijk in  

de gevallen, als bedoeld in de leden 3 en 4  

van dit artikel. 

geval kan het lidmaatschap worden  

beëindigd door opzegging tegen het einde  

van de kalendermaand, volgend op die 

 waarin werd opgezegd, alsmede  

onmiddellijk in de gevallen, als bedoeld in  

de leden 3 en 4 van dit artikel. 

 Lid 7 Behoudens in geval van overlijden 
wordt enig gewezen lid dat heeft opgezegd 
geacht nog lid te zijn tot ten hoogste het 
eind van het boekjaar volgend op dat 
waarin werd opgezegd, zolang het lid niet 
heeft voldaan aan zijn geldelijke 
verplichtingen ten opzichte van de 
vereniging of zolang enige andere 
aangelegenheid waarbij hij betrokken is, 
niet is afgewikkeld. De tenuitvoerlegging 
van de opgelegde straf daarin begrepen. 
Gedurende deze periode kan betrokkene 
geen recht uitoefenen , met uitzondering 
van et recht om binnen de gestelde termijn 
in beroep te gaan.  

Lid 7. Hele Lid komt te vervallen daar het 
geen nut meer heeft i.v.m.  de wijziging in 
art. 13 lid 4 

Artikel 9: Bestuur Lid 4. Hetzij in het clubblad….. Lid 4. Hetzij op de website….. 
Artikel 13: Geldmiddelen en 
contributie 

Lid 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot 
het betalen van een contributie, die door 
de algemene vergadering van tijd tot tijd 
zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe 
in categorieën worden ingedeeld, die en 
verschillende bijdrage betalen.  

Lid 2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot 
het betalen van een contributie die, 
behoudens jaarlijkse indexering, door de 
algemene vergadering van tijd tot tijd zal 
worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in 
categorieën worden ingedeeld, die en 
verschillende bijdrage betalen. 

 Lid 4. Wanneer het lidmaatschap in de 
loop van het boekjaar eindigt, blijft 

Lid 4. Wanneer het lidmaatschap in de 
loop van het boekjaar eindigt, eindigt de 



niettemin de contributie voor het gehele 
boekjaar verschuldigd.  

verplichting tot betaling van de contributie 
met ingang van de eerstvolgende maand 
na beëindiging van het lidmaatschap.  

Artikel 15: Algemene vergadering Lid 3. De bijeenroeping geschiedt door een 
mededeling in het clubblad of door middel 
van een aan alle leden te zenden 
schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige 
vermelding van de agenda 

Lid 3. De bijeenroeping geschiedt door een 
mededeling op de website van de 
vereniging of door middel van een aan alle 
leden te zenden schriftelijke kennisgeving 
met gelijktijdige vermelding van de 
agenda.  

 Lid 5i. Benoeming commissieleden Lid 5i. Benoeming leden kascommissie 
Artikel 16. Het leiden en notuleren van 
algemene vergaderingen 

Lid 2. Van het verhandelde in elke 
algemene vergadering worden door een 
bestuurslid notulen gemaakt. Deze notulen 
worden in het clubblad gepubliceerd of op 
een andere wijze ter kennis van de leden 
gebracht en dienen op de eerst volgende 
vergadering te worden vastgesteld.  

Lid 2. Van het verhandelde in elke 
algemene vergadering worden door een 
bestuurslid notulen gemaakt. Deze notulen 
worden op de  website van vereniging 
gepubliceerd of op een andere wijze ter 
kennis van de leden gebracht en dienen 
door de eerst volgende vergadering te 
worden vastgesteld.  

Artikel 17. Toegang en besluitvorming 
algemene vergadering  

Lid 2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één 
stem. 

Lid 2. Ieder lid heeft één stem. 
 

 Nvt. Toevoeging Lid 3, alle andere leden 
schuiven een plek op: 
De uitoefening van het stemrecht door een 
onbekwame die lid is van de vereniging 
komt toe aan zijn wettelijke 
vertegenwoordiger. 

 Lid 3. Ieder lid is bevoegd zijn stem te 
doen uitbrengen door een schriftelijk 
gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. 
De gemachtigde kan in totaal echter niet 
meer dan twee stemmen uitbrengen.  

Lid 4. Ieder lid, casu quo de in lid 3 
genoemde wettelijke vertegenwoordiger 
qualitate qua,  is bevoegd zijn stem te doen 
uitbrengen door een schriftelijk 
gemachtigd ander lid van 18 jaar en ouder. 
De gemachtigde kan in totaal echter niet 



meer dan twee stemmen uitbrengen. 
Artikel 18: Statutenwijziging Lid 2. …. Bovendien wordt de voorgestelde 

wijziging tenminste veertien dagen vóór 
vergadering in het clubblad gepubliceerd 
en / of een afschrift hiervan aan alle leden 
toegezonden.   

Lid 2. …. Bovendien wordt de voorgestelde 
wijziging tenminste veertien dagen vóór 
vergadering op de website van de 
vereniging gepubliceerd en / of een 
afschrift hiervan aan alle leden 
toegezonden.   

 Lid 5a. Een statutenwijziging treedt niet in 
werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt 
mededeling gedaan in het clubblad….. 

Lid 5a. Een statutenwijziging treedt niet in 
werking dan nadat hiervan een notariële 
akte is opgemaakt. Van dit tijdstip wordt 
mededeling gedaan op de website van de 
vereniging….. 

Ontbinding en ontheffing Lid 5. De slotafrekening behoeft de 
goedkeuring van de Commissie 
Ondersteuning Clubbesturen van de KNVB 

Lid 5 De slotafrekening behoeft de 
goedkeuring van de KNVB. 

 
 


