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STATUTEN R.T.V. TOON JACOBS
Heden, de dertiende oktober negentienhonderd eenentachtig, verschenen voor mij,
Mr. Adriaan Marie Schenk, notaris ter standplaats Den Helder:
1. de heer Antonius Jacobs, geboren op tweeëntwintig juni negentienhonderd zesendertig, ondernemer, wonende te Den Helder, Jacob Houtinghstraat 63; en
2. de heer Aart van der Schaaf, geboren vijfentwintig augustus negentienhonderd
negenentwintig. Rijksambtenaar, wonende te Den HeIder , le Vroonstraat 6.
De comparanten verklaarden bij deze op te richten een wielervereniging genaamd
Recreatieve Tour Vereniging R.T.V. “Toon Jacobs”, ten aanzien van welke
vereniging de navolgende statuten zullen gelden:
NAAM EN ZETEL:
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Recreatieve Tour Vereniging R.T.V. “Toon Jacobs". Zij
is gevestigd te Den Helder (en wordt bij afkorting aangeduid met "R.T.V. Toon
Jacobs”).
DUUR:
Artikel 2.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL:
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel de beoefening van de wielerrecreatiesport, een
en ander in de ruimste zin des woords. Zij tracht dit doel te bereiken door
bijvoorbeeld:
a. het houden van vergaderingen;
b. de leden de gelegenheid te geven wielerrecreatiesport te beoefenen;
c. de leden de gelegenheid te geven deel te nemen aan tourtochten;
d. andere geoorloofde middelen tot dit doel bevorderlijk.
VERENIGINGSJAAR:
Artikel 4.
Het verenigingsjaar loopt van een januari tot en met eenendertig december.
GELDMIDDLEN:
Artikel 5.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de
leden en ondersteunende leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere
toevallige baten.
2. De leden en ondersteunende leden zijn gehouden tot bet betalen van een
jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld.
3. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen geheel of gedeeltelijke
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
LEDEN:
Artikel 6.
1. De vereniging kent: a. leden;
b. ereleden;
c. leden van verdiensten;
d. ondersteunende leden.
2. Leden zijn natuurlijke personen, die gedurende het betreffende verenigingsjaar
een bij huishoudelijk reglement nader te bepalen leeftijd zullen bereiken,
hetzij ouder zijn, en door het verenigingsbestuur tot het lidmaatschap zijn
toegelaten.
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twee-derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen tot erelid zijn benoemd
op grond van buitengewone diensten.
4. Leden van verdienste zijn natuurlijke personen,die door het bestuur tot lid van
verdienste zijn benoemd op grond van hun verdiensten jegens de vereniging.
5. Ondersteunende leden zijn die natuurlijke en rechtspersonen die de wens te
kennen hebben gegeven de vereniging financieel te steunen en door het
verenigingsbestuur tot het ondersteunende lidmaatschap zijn toegelaten.
BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP:
Artikel 7.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van lid;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft
opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te
voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt,
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd
met de statuten,reglementen of besluiten van de vereniging handelt,of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk
worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegg1ng van zijn lidmaatschap een besluit
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard te
zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond
dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap
staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
BEENDIGING VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN ONDERSTEUNENDE LEDEN:
Artikel 8.
1. De rechten en verplichtingen van een ondersteunend lid kunnen te allen tijde
wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
STEMRECHT:
Artikel 9.
Stemgerechtigd zijn de leden zover deze niet zijn geschorst. Ereleden en leden van
verdienste, die niet tevens lid zijn, hebben een adviserende stem.
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Artikel 10.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Zij worden
benoemd door de algemene ledenvergadering en gekozen uit de leden van de
vereniging. Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijks
bestuur. De bestuursfuncties worden tussen de bestuursleden onderling verdeeld.
Artikel 11.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. De bestuurleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van
aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt
benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van zijn lidmaatschap van de vereniging;
b. door bedanken.
Artikel 12.
1. Het bestuur kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een
bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit
niet beslissend.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen
van en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING:
Artikel 13.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de verenlg1ng.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is 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. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden
benoemd.
4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd
tot het aangaan van de navolgende rechtshandelingen:
a. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of
zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep
worden gedaan.
5. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde, wordt de vereniging
in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur,dan wel hun
plaatsvervangers.
JAARVERSLAG:
Artikel 14.
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanig
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en
verplichtingen kunnen worden gekend.
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november, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering,
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
gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De
commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden
te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
5. De last van de commissie kan te alle tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2, tien jaren
lang te bewaren.
DE ALGEMENE VERGADERING:
Artikel 15.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand november een algemene ledenvergadering
gehouden.
3. Voorts zal een algemene ledenvergadering gehouden worden zo dikwijls het
bestuur zulks nodig acht, dan wel op met redenen omkleed verzoek van tenminste
tien stemgerechtigde leden, in welk geval de vergadering binnen vier weken na
het indienen moet zijn uitgeschreven, bij gebreke waarvan de verzoekers het
recht hebben zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering over te gaan.
Artikel 16.
De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden. De oproeping dient
tenminste zeven dagen voor de vergadering ter kennis aan de leden te zijn
gebracht. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
Artikel 17.
De voorzitter van een vergadering benoemd bij schriftelijke stemming uit de
stemgerechtigden aanwezig een stembureau van tenminste drie personen. Stemmen over
personen geschiedt schriftelijk. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, tenzij de
vergadering of haar voorzitter schriftelijke stemming nodig acht. Bij mondelinge
stemming zijn blanco stemmen ongeldig. Bij schriftelijke stemming zijn ongeldig
a. blanco stemmem;
b. onduidelijk of onjuist ingevulde stembriefjes.
Artikel 18.
Voor alle benoemingen en besluiten van de algemene ledenvergadering wordt een
gewone meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen gevorderd, behalve in de
artikelen 20 en 21 genoemde gevallen. In geval van staking van de stemmen beslist
de voorzitter.
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Artikel 19.
De verdere rechten en verplichtingen van de leden, de taak van het bestuur en
nadere bepalingen op de vereniging betrekking hebbend worden vastgelegd in een
huishoudelijk reglement, hetwelk geen bepalingen mag bevatten, welke in strijd
zijn met de wet en deze statuten.
STATUTENWIJZIGING:
Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter
inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden
toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee-derde van de
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee-derde van de
leden tegenwoordig is 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 een meerderheid van
tenminste twee-derde van de uitgebrachte 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:
Artikel 21.
l. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is
van overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het
besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo
worden gegeven.
ERKENNING NEDERLANDSE RIJWIEL TOUR UNIE:
Artikel 22.
De erkenning van de vereniging door de Nederlandse Rijwiel Toer Unie houdt in,
dat de vereniging:
a. zich zal onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement van deze
Bond en zijn besluiten;
b. zich gehouden zal achten aan de beslissingen en de uitspraken van de in de
statuten en reglementen van deze Bond vermelde besturende en rechtsprekende
instanties tot de daarin geregelde onderwerpen;
c. zich te dien aanzien zal onthouden van elk beroep op enigerlei andere
rechtspraak of arbitrage.
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zijn benoemd:
De heer D.M. Wessels, geboren twintig januari negentienhonderd eenentwintig,
wonende te Den Helder, Prunusstraat 34, als voorzitter,
De heer Aart van der Schaaf voornoemd, comparant sub 2 voornoemd, als secretaris,
en
Mevrouw M.L. Jacobs-Kinsbergen, geboren drieëntwintig mei negentienhonderd
negenendertig, wonende te Den Helder, Jacob Houtinghstraat 63, als penningmeester.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Waarvan akte in minuut is opgemaakt en verleden te Den Helder op de datum in het
hoofd dezer akte gemeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de
verschenen personen, hebben deze eenparig 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 comparanten en mij,
notaris. ondertekend.
(Getekend) A. Jacobs; A. van der Schaaf; A.M. Schenk, notaris.
UITGEGEVEN VOOR EERSTE AFSCHRIFT.

