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Statuten 
Heden, de negen en twintigste mei negentienhonderd vier en tachtig, verscheen voor mij Antonius 

Josephus Maria Luijkx, notaris ter standplaats Weesp: 

De Heer WILLEM FREDERIK KLIJN, taxateur onroerend goed, volgens mijn verklaring geboren op 

vijftien september negentienhonderd vier en veertig, wonende te ……, ten deze handelende: 

a) Voor zich in prive; en 

b) Als lasthebber van de heer PETRUS JOHANNUS ANTONIUS VAN ZWAM, rijksambtenaar, geboren 

op vijftien december negentienhonderd vier en vijftig, wonende te …… 

Blijkende van voormelde lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht, welke na overeenkomstig 

de wet te zijn voor echt erkend aan deze akte is gehecht. 

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een vereniging op te richten en daarvoor de 

navolgende statuten vast te stellen: 

Naam	  en	  zetel	  

Artikel	  1	  

De vereniging draagt de naam: SCHIETVERENIGING “TREF” en is gevestigd te Wijk bij Duurstede 

Doel	  

Artikel	  2	  

De vereniging heeft als doel: 

1. Haar leden in de gelegenheid te stellen het schieten als sport te beoefenen en het bevorderen van de 

schietsport in het algemeen. 

2. Zij tracht dat doel te bereiken door het geven van instructie, het houden van oefeningen en 

wedstrijden en alle andere geoorloofde middelen, die daartoe bevorderlijk zijn. 

Verenigingsjaar	  

Artikel	  3	  

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Leden	  

Artikel	  4	  

Leden zijn zij, die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten. 
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Einde	  lidmaatschap	  

Artikel	  5	  

Het lidmaatschap eindigt overeenkomstige de bepalingen van de Wet door: 

a) Overlijden van het lid 

b) Opzegging door het lid 

c) Opzegging namens de vereniging 

d) Ontzetting 

Verplichtingen	  van	  de	  leden	  

Artikel	  6	  

1. 1 Toetreding tot de vereniging betekent onderwerping aan die verplichtingen die voortvloeien uit de 

statuten, uit het huishoudelijk reglement en voorschriften der vereniging met name aan de 

verplichting tot betaling van de door de algemene vergadering vastgestelde jaarlijkse contributie en 

andere bijdragen. 

2. 2 Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage. 

3. 3 Het bestuur is bevoegd, hetzij ten aanzien van alle leden, hetzij ten aanzien van een groep van 

leden, hetzij ten aanzien van een of meerdere leden afzonderlijk aan het schieten zodanige 

voorwaarden te verbinden, als het met het oog op de veiligheid, de mate van geoefendheid der 

betrokken leden of wat jeugdleden betreft, hun leeftijd, geboden acht. 

Bestuur	  

Artikel	  7	  

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen die door de algemene vergadering worden 

benoemd. 

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is dan 

echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in 

de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 

3. De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering gekozen en de rest van de taken wordt 

binnen het bestuur geregeld. 

4. Ieder jaar treedt in de jaarlijkse algemene vergadering tenminste één bestuurslid af volgens een 

door het bestuur te maken rooster. De aftredende is terstond herkiesbaar. Een bestuurslid wordt 

gekozen uit een voor elke vacature door het bestuur op te maken bindende voordracht van ten 

minste een persoon, behoudend de mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten door tenminste 

drie leden, mits deze ten minste vijf dagen voor de te houden algemene vergadering schriftelijk 

worden medegedeeld aan het bestuur. 

5. Een bestuurslid kan door de algemene vergadering te allen tijde worden geschorst of ontslagen met 

een meerderheid van tenminste twee/derde van alle stemgerechtigde leden der vereniging, nadat 
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betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich mondeling ter vergadering of schriftelijk te verweren. Is 

het vereiste aantal leden niet aanwezig dan wordt binnen veertien, doch niet binnen zeven dagen 

een tweede algemene vergadering gehouden, welke ongeacht het aantal aanwezigen het voorstel tot 

ontslag of schorsing kan aannemen met een meerderheid van tenminste twee/derde deel der 

uitgebrachte geldige stemmen. 

6. Overigens eindigt het bestuurslidmaatschap door: bedanken, bij faillissement, onder curatelestelling 

of overlijden, alsmede indien een bestuurslid ophoudt lid van de vereniging te zijn. 

7. Het bestuur vergadert zo dikwijls zulks nodig geacht wordt door de voorzitter. Ook kunnen twee 

bestuursleden onder opgave van de te behandelen onderwerpen, een bestuursvergadering 

verlangen. 

8. De bestuursvergaderingen worden gehouden onder leiding van de voorzitter of bij diens belet of 

ontstentenis van de vicevoorzitter of van de penningmeester. 

Vertegenwoordiging	  

Artikel	  8	  

De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris tezamen, 

welke tevens bevoegd zijn tot het verrichten van de rechtshandelingen als bedoeld in artikel 44 Boek II 

van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het vereiste dat intern voor ieder handelen een rechtsgeldig 

bestuursbesluit nodig is. 

Algemene	  vergaderingen	  

Artikel	  9	  

1. Jaarlijks uiterlijk twaalf maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene 

vergadering – de jaarvergadering gehouden. 

2. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk oordeelt 

of wanneer een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der 

stemmen in de algemene vergadering hierom schriftelijk aan het bestuur verzoekt 

3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproep geschiedt 

schriftelijk aan ieder van de leden, bij huishoudelijk reglement kan nog een andere wijze van 

oproeping worden voorgeschreven. In de oproeping moeten de te behandelen onderwerpen worden 

vermeld. 

Huishoudelijk	  reglement	  

Artikel	  10	  

Bij huishoudelijk reglement worden nadere regelen gesteld. Het huishoudelijk reglement mag geen 

bepalingen bevatten welke in strijd zijn met deze statuten of de wet. 

Statutenwijziging en ontbinding 

Artikel	  11	  
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1. Op voorstellen tot statutenwijziging en ontbinding van de vereniging zijn de wettelijke bepalingen 

van toepassing met dien verstande dat besluiten daartoe slechts direct genomen kunnen worden in 

een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of 

vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden 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 de wettelijke 

voorgeschreven meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

2. Bij ontbinding vervalt het batig saldo aan een nader door de algemene ledenvergadering aan te 

wijzen charitatieve instelling. 

Slotbepaling	  

Artikel	  12	  

In alle gevallen waarin deze statuten, de Wet of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het 

bestuur. Voorts verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat het bestuur der vereniging voor de 

eerste maal is samengesteld als volgt: 

1. De comparant, de Heer WILLEM FREDERIK KLIJN als voorzitter 

2. De hiervoor genoemde lastgever, de Heer PETRUS JOHANNUS ANTONIUS VAN ZWAM als 

secretaris. 

3. De Heer ADRIANUS WILHELMUS ANTHONIUS WILLEMSEN, kok, geboren op zeven april 

negentienhonderd een en vijftig wonende te ….., als penningmeester 

4. De Heer WILLEM MATHIJS GERARDUS VONDENHOFF, magazijnmeester, geboren op zes 

februari negentienhonderd dertig, wonende te ….., als vice-voorzitter. 

5. A. De Heer GERRIT BROLSMA, rijksambtenaar, geboren op zes en twintig juli negentienhonderd 

zes en twintig, wonende te …..en 

6. B. De Heer JOSEPH VAN BEEK, chauffeur, geboren op acht en twintig maart negentienhonderd vijf 

en veertig, wonende te Wijk bij Duurstede, Singel 32; alsmede 

7. C. de Heer LEONARDUS HENDRICUS BARTE, uitvoerder, geboren op vijftien november 

negentienhonderd twee en veertig, wonende te …. Allen als leden. 

 

Tenslotte verklaarde de comparant voor alle gevolgen van het vorenstaande onveranderlijk domicilie te 

kiezen ten kantore van de notaris, bewaarder dezer minuutakte. 

De comparant is mij, notaris, bekend. 

 

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Weesp op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van 

de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, 

ondertekend. W.g. W.F. Klijn; A.J.M. Luijkx. 


