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VERENIGING
S T A T UTENW IJZIGING
elf,verscheenvoor mij,mr. Petronella
Heden,zeventienfebruaritweeduizend
WaltrudaMarialJdema,notarisgevestigdin de gemeenteFranekeradeel:---de heer Dirk Arp Kruithof, geborente Markeloop tienjanuari
wonendete 8921TS Leeuwarden,
zevenenveertig,
negentienhonderd
met een paspoort,nummer--------72, zichlegitimerende
Groningerstraatweg
door de burgemeestervan Leeuwardenop ---------NMCDPK542,a'fgegeven
zeven,gehuwd;
apriltweeduizend
zevenentwintig
--van voorzittervan de vereniging:
te dezenhandelendein zijn hoedanigheid
feitelijkadres: Friese Schaakbond,gevestigdin de gemeenteLeeuwarden,
van de -----in het handelsregister
De Yp 18,9251NA Burgum,ingeschreven
ondernum m er40001220en l orNoor d- Neder land,
Ka me rva n K o o p h a n d evo
op grondvan artikel8 lid 6 van de statuten,--------als zodanigde vereniging,
igende.------rechtsgeldig vertegenwoord
"de vereniging".
FrieseSchaakbondhiernaook te noemen:
De verschenenpersoonverklaarde:
De verenigingwerd opgerichtbij notariëleakteverledenop zestienapril -----negentienhonderdzes.--------De statutenvan de verenigingzijn gewijzigdbij notariëleakte op vierentwintig
juli negentienhonderd
verledenvoor R.O.de Jong,destijds
negenenzeventig
notariste Marrum
gewijzigden opnieuwvastgesteld
De statutenvan de verenigingzijn laatstelijk
verleden--negenentachtig
bij notariëleakte op één maartnegentienhonderd
voor mr. S.D.T.Dantuma,destijdsnotariste Bergum
van de verenigingheeftin de vergadering
De algemenevergadering
gehoudenop vijftienseptembertweeduizend
tien beslotende statuten--------algeheelte wijzigen;van dit besluitblijktuit een aan deze akte gehecht
exemplaarvan de notulendezevergadering.
STATUTENWIJZIGING
De verschenenpersoonverklaardeter uitvoeringvan het besluittot ------------dat de gewijzigdestatutenmet ingangvan vandaagluiden -statutenwijziging
als volgt:

STATUTEN------------Naam en zetel

De verenigingdraagtde naam:FrieseSchaakbond(hiernaFSB)en is -------gevestigdte Leeuwarden.
zes.
De FSB is opgerichtte Bolswardop zestienaprilnegentienhonderd
Doel en middelen
van de schaaksportin de eigen
1. De FSB steltzich ten doel de beoefening
in standte houdenen uit te breiden
regiote stimuleren,
2. De FSB trachtdit doelte bereikendoorondermeer:

belangenvan de leden;-van de gemeenschappelijke
a. het behartigen
en bevorderenvan
regelen
of
aan
van, mèdewerken
b. het uitschrillven
wedstrijden; ---------c. het insiellenvan een competitievoorde leden;d. het latendeelnemenvan ledenaan de landelijkecompetitie;---------e. het instellenvan kampioenschappen;
en /of anderepublicaties;--f. het uitgevenvan een verenigingssorgaan
----voor de schaaksport;
g. het mákenvan propaganda
de oprichtingvan schaakverenigingen;--------------É. het bevorderen'van
of het doen
van cursussenen opleidingen
i. het organiseren
organiserendaarvan;----------j
alË anderewettigemiddelen,welkehet doel kunnenbevorderen'-----Nederlandseaan het beleidvan de Koninklijke
3. be FSB conformeert-zicfr
------Schaakbond.
V e re n i q i n g si a a r
Artikel3juli'
looptvan één augustustot en met eenendertig
Het verenigingsjaar
Leden
Artikel4-De ledenvan de FSBzijn:
1 . g e w o n el e d e n ,h i e rn ate noem enleden;
leden
2. buitengewone
Artikel5welke
schaakverenigingen
1. Gewoneledenzijn de bij de FSB aangesloten
de beoefeningvan binnende regioiiln g"uê.tigden zichten doelstellen
dooihaar ledente bevorderen'Onder ----------de schaakspórt
van ----wordenmedeverstaande schaakafdelingen
schaakverenigingen
doelstellingen'--met meervoudige
organisaties
2. Buitengewoneleden ziin:---hebben-verdienstelijk
a. personendie zichjeg"n. de FSB uitzonderlijk
tot erelidof lid van
gemaakten doordeálgemenevergadering
verdienstezijn benoemd;------steun
die de FSB periodiekfina.nciële
b . personenof organisaties
lid zijn buitengewoon
als
verlenenen doórde algemenevergadering
toegelaten
ledenvan de FrieseSchaakbond'--------c . Peréoonliike
De verk
Artikel6 van de FSB,zoalsbedoeldin artikel4, lid 1 wordtverkregen
Het tidmaatschap
---bij en toelatingdoor het bestuur.Tegen nietaanmelding
door schriftelijke
toelatingstaai beroepopen bij de algemenevergadering'
q n h e t l i dm aatschap
D e b e ë i n d i q i nva
7
Artikel
door :
p n de FSBwor dtbeëindigd
t . H e t ti Oma a tsch ava
a. overlijden;
b. opzeggingdoorof namenshet lid;---c. ontzettingdoorde algemenevergadering'--------

à
-?
()

is lid 1 van dit -lidmaatschap
van het buitengewoon
2. Voor de beëindiging
toepassingondertoevoegingdat bij --------artikelvan overeenkomstige
is beëindigd.
overlijdenvan personenhet lidmaatschap

Bestuur
ArtikelB
1. De FSB wordtgeleiddooreen bestuur,bestaandeuit een door de
te bepalenaantalvan tenminstevijf personen.-----algemenevergadering
zijn en nietin dienstverband----moetenmeerderjarig
2. a. bestuursleden
staantot de FSB;----moetenlid zijn van een bij de FrieseSchaakbond----b. bestuursleden
en als zodanigbij de Friese
schaakvereniging
aangesloten
------Schaakbondzijngeregistreerd.
gekozen.-3. Het bestuurwordtuit de ledendoorde algemenevergadering
verdelen
De voorzitterwordtin functiegekozen,de overigebestuursleden
wordengekozenvoor een tijd van drie
de takenonderling.Bestuursleden
jaren en zijn terstondherkiesbaar.
Voor ledenvan het bestuurgeldteen van twaalfjaar. Na het ----------zittingsperiode
maximaleaaneengesloten
jaren
kan een persoondie daarvoor-verstrijken
van één termijnvan drie
twaalfjaar zittingheeftgehadin het bestuurweer voor een periodevan -maximaaltwaalfjaar herintreden.
eindigtdoor:
4. Het bestuurslidmaatschap
a. het niet meervoldoenaan lid 2 van dit artikel;
terugtreden;
of tussentijds
van de zittingsperiode
b. het verstrijken
c. een daartoestrekkendbesluitvan de algemenevergadering.----------5. De FSB wordt,behalvedoor het bestuur,zowelin als buitenrechte
door de voorzitter,tezamenmet de secretarisof de --vertegenwoordigd
penningmeester.
van de voorzitterwordtde FSB
Bij ontstentenis
- indiendeze is gekozen
doorde vicevoorzitter
vertegenwoordigd
penningmeester,
dan wel door deze ----of de
tezamenmet de secretaris
---,--beidelaatstengezamenlijk.
6 . Het bestuurkan uit zijn middeneen dagelijksbestuuraanwijzen,waaraan
blijftbij het
De verantwoordelijkheid
kan overdragen.
het werkzaamheden
bestuur.--als bedoeldin artikel44 Boek
7 . Het bestuuris bevoegdtot alle handelingen
2 van het BurgerlijkWetboek.-------8 . Mocht(en)in het bestuurom welkeredendan ook één of meer leden -----of vormthet enige
bestuursleden
ontbreken,dan vormende overblijvende
niettemineen wettigbestuur.-overblijvende
bestuurslid
C o mmi ssi e s
Artikel9 ----------en /of de uitvoeringvan werkzaamheden
1. Voor de voorbereiding
kan de FSB -opgedragendoor het bestuurof de algemenevergadering,
een bureauinstellen
en /of het bestuurkunnencommissiesinstellen,
2. De algemenevergadering
van de taak behulpzaamzijn.Aan -----'---die het bestuurin de uitvoering
wordentoegekend
commissieskunnenbepaaldebevoegdheden
bedoeldin artikel48,
geval
een
kascontrolecommissie
kent
de
FSB
3. ln elk
Wetboek.Dezedoor de algemene----lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk

jaarlijkste benoemencommissievan tenminstetwee ---------vergadering
p"Ëon"n, ài'"g"ón deel uitmakenvan het bestuur,onderzoektde
van de FSB en brengtaan de algemene-----rekeningen ve-rantwoording
verslaguit van haar bevindingen.
vergadering
De alqemeneverqadering
Artikel10
van de leden'--bestaatuit de afgevaardigden
1. De dgemenevergadering
------2. lederlidbenoemtbij besluitvan zijn bestuur,genomenmet gewone
------als
van stómmen,één van zijnafgevaardigden
meerderheid
zijn
ontstentenis
diens
of bij
gedelegeerde.
De gedelegeerde,
heeftnamenshet lid stemrecht
plaatsvervanger,
-en de plaatsvervanger
van de gedelegeerde
benoeming
dient
de
3. itet lid
aan de FSB bekendte maken.
schriftelijk
Ar ti ke 1
l1
het bestuuren wel
wordt bijeengeroepen.door
f . Oe a gemenevergadering
zo dikïills als heibestuuidit wenselijkacht,doch tenminsteeenmaalper
jaar,ditbndermeerter voldoeningaan artikel48, boek2 van het Burgerlijk
Wetboek.van -onderwerpen,
verzoek,bevattendede te behandelen
2. Op schriftelijk
van een
tenminstediie leden,is het bestuurverplichttot het bijeenroepen
na weken
vier
dan
langer
niet
van
termijn
op een
algemenevergadering
indieningvan het verzoek.
ge_schiedt
door het bestuur-3. De oproépingtot een algemenevergaderingaan het adresvan de --áagentevorenschriftelijk
tenminsteéénentwintig
leden
ledenen de buitengewone
wordengeleiddoorde voorzittervan de FSB
4. De algemen"u"rgàderingen
----of diensplaatsvervanger.
wordendoorde secretarisof ---i-nelkevergadering
S. Van het verhandelde
notulengemaakt,die doordeze en door de
diensplaatsvervanger
en ondertekend'-wordenvastgesteld
voorzittervan de vàrgadering
wordtvoor één oktober gehouden.In de
6. De jaarvergadering
en de rekeningen ----jaaivergadéring
komenin elk gevalhetjaarvers.lag
-van het bestuuren het verslagbedoeldin artikel9, lid 3
verantwoordin{
aan de orde.-----toe, komenin de FSBallebevoegdheden
7 . A a n d e a l g e me n eve rgader ing
---welkenieidoorde wei of de statutenaan het bestuurzijn opgedragen'
Het stemmen
Artikel12
als --zijnde gedelegeerden
in de algemenevergadering
Tl Stemgerechtigd
bedoeldin artikel10, lid 2. -------in de algemenevergadering
2. Het aantalstemmendat iederegedelegeerde
--wordtbepaalddbor het aantalpersonendat door hem
kan uitbrengen,
igd.
wordt vertegenwoord
zijn stemrechtoverdragenaan een door hem aan
gedeleleerde
kan
3. Een
----te wij2enan-dereafgevaardigde.In dit gevaldientter vergaderingeen
Een
volmacÉtaan het bestuurte wordenoverhandigd.
scnrfttelilte
als
kan slechtsvoor één andereafgevaardigde
afgevaardigde
gevolmachtigde
oPtreden.

B e sl u i te n
Artikel13
van de geldiguitgebrachte1. Besluitenwordengenomenmet meerderheid
stemmen,tenzijde wet of de statutenandersbepalen.2. Besluitentot wijzigingvan statuten,ontbindingvan de FSB of ontzettingzoalsbedoeldin artikel7,lid 1 kunnenslechtswordengenomendoor de waarintenminstede helftvan het totaalaantal----algemenevergadering
van tenminstedrie -----is, met een meerderheid
ledenvertegenwoordigd
stemmenen mitshet voorsteltot het -vierdevan de geldiguitgebrachte
is vermeld.-----besluitin de oproepingtot die vergadering
desbetreffende
2
niet
tenminstede
1
3,
lid
in
artikel
als bedoeld
3. Indienop de vergadering
is, wordteen tweede -helftvan het totaalaantalledenvertegenwoordigd
te houdenbinnenachtwekenna de eerste.
vergaderingbijeengeroepen,
beslist,ongeachthet aantalaanwezigeleden, ---De tweedevergadering
van drie vierdevan de geldiguitgebrachte--doch met een meerderheid
ste mme n .
-------Geldmiddelen
Artikel14
1. De inkomstenvan de FSB bestaanuit:------a. contributies;------b. eigenbijdragen;
s n sp o n s or ing;
c. su b si d i e e
legatenen bijdragenvan donateurs;---------d. schenkingen,
e. anderebaten.
steltjaarlijksde begrotingvan inkomstenen --2. De algemenevergadering
vast.De -en de contributies
uitgavenvoor het volgendeverenigingsjaar
ledenzijn gehoudenaan het betalendaarvan
R e q l e me n te n
Artikel'15
reglementbevatregelsomtrentde toepassingen de --1. Het huishoudelijk
reglementbevatgeen ----uitvoeringvan deze statuten.Het huishoudelijk
bepalingenwelke in strijdzijn met deze statuten.-------reglementwordtvastgestelden gewijzigddoor de ------2. Het huishoudelijk
algemenevergadering.--------van de ---kan voortsvoor de werkzaamheden
3. De algemenevergadering
FSB nadereregelenvaststellen
--------van de Koninklijke
zich aan de reglementen
4. De FSB conformeert
S ch a a kbond.
N e d e rl a n d se
reglementvan de ledenmogennietin strijdzijn
5. Statutenen huishoudelijk
me t d i e va n d e F S B .
reglementmogennietin strijdzijn met --6. De statutenen het huishoudelijk
Schaakbond.
Nederlandse
die van de Koninklijke
G esch i l l e n
Artikel16 --------1 . Ge sch i l l e tu
n sse nd e l edenen het bestuurwor denaan de algemene
---------voorgelegd.
ter beslissing
vergadering
2. Geschillentussende ledenonderlingwordenbeslistdoor het bestuur,---hiertoede wenste kennengeeft.
indienéén van de betrokkenen

Al q e me n eb e p a l i n q
Artikel17
reglementnietvoorzien,-waarinde statutenen het huishoudelijk
fn ge-vailen
ter het bestuur.Dezegevallenwordenaan de algemenevergadering
Oeétist
kennisgebracht.L i qu i d a ti e
Artikel18
wordtgeachttevenseen besluittot liquidatiete
f . een Oesluittot ontbinding
---zijn.f enzijandersis bepaald,gelchiedtde liquidatiedoor het bestuur' wordttevensdoorde algemenevergadering
tot ontbinding
2. Ai; fretOeótult
van de FSB aangegeven'----van een liquidatieoverschot
dé bestemming
van artikel23, boek2 van het 3. De liquidatiegéschiedtmet inachtneming
Wetboek.
Burgerlijk

sLoT-----

De verschenenpersoonis mij,notaris,bekenden d9 identiteitvan de bij deze
----akte betrokkenpersoonis doór mij,notaris,aan de handvan het hiervoor
gemeldeen daartoebestemdedocumentvastgesteld'---------il/nnÀVnru nXff is verledente Franekerop de datum in het hoofdvan deze
akte vermeld.-------De inhoudvan de akte is aan hem opgegevenen toegelicht'De verschenen
-----voorlezingval de akte gee! prijste
f"rioon heeftverklaardop volledige-stellen,tijdigvoor het verlijdenvan de inhoudvan de aktete hebbenkennis
-------genomenen met de inhoudin te stemmen.
na beperktevoorlezingdoor de -----------Vervolgensis deze akteonmiddellijk
--------verschénenpersoonen mij,notarisondertekend'
(Volgtondertekening)
VOORAFSCHRIF T
UITGEGEVEN
'\___---

--"---->

