
1 
 

 
 
 
VOORSTEL STATUTENWIJZIGING 
ALGEMENE VERGADERING S.V. DE TREFFERS 
 
TOELICHTING 
 

 
Groesbeek, 14 oktober 2019 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Beste leden,  
 
Op dinsdag 22 oktober 2019 vindt er een algemene ledenvergadering plaats. Een van de 
bespreekpunten op de agenda is het voorstel om de statuten van sportvereniging De Treffers 
te  wijzigen.  
 
Onderwerp 
Voorstel statutenwijziging sportvereniging De Treffers 
 
Voorstel om te besluiten 
De algemene ledenvergadering wordt gevraagd in te stemmen met het voorstel tot 
statutenwijziging zoals verwoord in: 

1) Statutenwijziging vereniging opgesteld door notaris 
2) Voorstel statutenwijziging reactie KNVB 

 
 
Toelichting 
De reden van de voorgestelde wijziging is dat de Licentiecommissie Amateurvoetbal in haar 
uitspraak (november 2018) heeft geoordeeld dat De Treffers niet voldoet aan licentievoorwaarde 
L.02 (Waarborgen onafhankelijkheid). Meer specifiek ontbreken ten aanzien van de huidige 
statuten van de vereniging waarborgen die de onafhankelijkheid en zelfstandigheid van het 
bestuur van de vereniging garanderen. 
 
Tevens heeft de commissie geconcludeerd, ook op basis van licentievoorwaarde L.02 (Actuele 
statuten), dat De Treffers jeugdleden heeft uitgesloten van stemrecht binnen de algemene 
ledenvergadering. De licentiecommissie wijst met betrekking tot dit onderwerp naar de KNVB 
modelstatuten waarin het een en ander verplicht is opgenomen. 
 
De Treffers dient dus als vereniging op twee onderdelen de statuten te wijzigen op grond van 
richtlijnen van de KNVB. Uiterlijk voor 1 november 2019 dient de licentiecommissie in kennis 
gesteld te zijn van de gewijzigde statuten. Door de algemene ledenvergadering (ALV) dient deze 
wijziging te worden vastgesteld.    
 
Inmiddels hebben we de statutenwijziging ook door de notaris in de officiële vorm laten zetten 
en een aanvullende artikellid van de KNVB ontvangen m.b.t. het extra waarborgen van de 
onafhankelijkheid van het bestuur. Deze zal worden verwerkt in de statutenwijziging.  
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Planning / procedure 
De laatste stap is nu de formele goedkeuring van de statuten door de algemene vergadering. 
Dit punt heeft op 8 oktober 2019 op de agenda gestaan bij een extra algemene 
ledenvergadering. Het voorstel is toegelicht door de voorzitter maar is niet in stemming 
gebracht.  
 
De reden hiervan is dat er, op basis van de huidige statuten (Art.18 lid 4) bij deze vergadering 
minimaal tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Dit aantal was 
niet aanwezig op deze extra algemene ledenvergadering  
 
De voorgestelde statutenwijziging zal nu conform  procedure ter besluitvorming worden 
voorgelegd in de algemene ledenvergadering op dinsdag 22 oktober 2019, ongeacht het aantal 
aanwezige of vertegenwoordigde leden, mits met een meerderheid van tenminste twee derden 
van de uitgebrachte stemmen. 
  
Bijlagen t.b.v. inhoudelijke toelichting  

1) Statutenwijziging vereniging opgesteld door notaris 
2) Voorstel statutenwijziging reactie KNVB 
3) Kopie huidige statuten sv De Treffers  

 
 
Namens het bestuur, 
 
John Meeussen 
secretaris 
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Bijlage 1: Statutenwijziging vereniging opgesteld door notaris 
 

CONCEPT 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Zaaknummer 55041/TT  

   

STATUTENWIJZIGING VERENIGING  
  

Heden * tweeduizend negentien verscheen voor mij, mr. Pieter Adriaan Nicolas Timmermans, notaris in 

de gemeente Berg en Dal:   

1. de heer ir LAMBERTUS WILHELMUS JANSSEN, geboren in de gemeente Groesbeek op twaalf 

september negentienhonderdachtenvijftig, wonende 6585 KH Mook, gemeente  

Mook en Middelaar, Groesbeekseweg 94, houder van een paspoort genummerd  

NPH3R0PH1, geldig tot tweeëntwintig mei tweeduizend vierentwintig en gehuwd;  

2. de heer JOHN GERARD MEEUSSEN, geboren in de gemeente Oakville op vijf februari 

negentienhonderdeenenzestig, wonende 6585 AB Mook, gemeente Mook en Middelaar, Rijksweg 

83, houder van een rijbewijs genummerd 5963435256, geldig tot acht juli tweeduizend 

negenentwintig en gehuwd,  

te dezen handelend als respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereniging:  

SPORTVERENIGING "DE TREFFERS", gevestigd te Groesbeek, kantoorhoudende te 6562 KW, 

Groesbeek, Nijerf 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 

40144451,  

hierna te noemen: ‘de Vereniging’, tot het vastleggen van de statutenwijziging bij notariële akte, *van 

welke machtiging blijkt uit het hierna te vermelden besluit van de algemene vergadering van de 

vereniging *van welke bevoegdheid blijkt uit het bepaalde in artikel 18 lid 5 van de statuten van de 

vereniging*.  

De verschenen *persoon verklaarde *personen verklaarden:  

INLEIDING  

1. De Vereniging werd opgericht op een augustus negentienhonderdnegentien.  

2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 
drieëntwintig juni tweeduizend acht verleden voor mij, notaris.  

3. De algemene vergadering van de Vereniging heeft in de vergadering gehouden op * 
besloten de statuten te wijzigen. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte 
notulen van deze vergadering.  

GOEDKEURING  
De voor de statutenwijziging op grond van artikel 18 lid 6 van de statuten vereiste goedkeuring is 

verleend, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht stuk.  

STATUTENWIJZIGING  
Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging luiden de volgende artikelen van de statuten met 

onmiddellijke ingang als volgt:  

BESTUURSBEVOEGDHEID  

Artikel 10.  

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de 

vereniging.  

Mostart & Timmermans  

Notarissen  
Concept d.d. 18 september 2019  
  
Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of 

elders in de tekst wordt u verzocht zo spoedig mogelijk 

contact op te nemen.  

Kerkstraat 2  
6561 CC Groesbeek tel 

 088 - 0247800 

fax  088-  0247899  
info@mostartentimmermans.nl  
KvK: 09188903  
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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(en) aan de orde komt.  

2. Het bestuur is bevoegd uit zijn midden een dagelijks bestuur te benoemen en de taken en 

bevoegdheden van het dagelijks bestuur vast te stellen.  

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taken te 

doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. Een commissie dient 

tenminste een bestuurslid als contactpersoon te hebben.  

4. Het bestuur is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of 

hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling 

voor een schuld van een ander verbindt.  

5. Voor zover de vereniging gebruik maakt van registergoederen, die eigendom zijn van en/of in 

beheer zijn bij een derde entiteit, dient het bestuur in de overeenkomst, die met die derde entiteit 

ter zake wordt aangegaan, waarborgen op te nemen, die de zelfstandigheid en onafhankelijkheid 

van de vereniging ten opzichte van die derde entiteit garanderen. Voor zover bestuursleden zitting 

hebben zowel in het bestuur van de vereniging als in het bestuur van die derde entiteit, oefenen zij 

hun stemrecht in de vergadering van het bestuur van de vereniging (met betrekking tot 

bestuursbevoegdheden) niet uit, indien dit van invloed is op de totstandkoming en/of aanpassing 

van bedoelde overeenkomst.  

TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING  

Artikel 17.  

1. a. Ieder lid heeft toegang tot de algemene vergadering.  

b. Leden, die geschorst zijn, hebben geen stemrecht en geen toegang tot de algemene 

vergadering.  

c. Het stemrecht van leden, jonger dan achttien (18) jaar wordt uitgeoefend door hun wettelijk 

vertegenwoordiger. De wettelijk vertegenwoordiger heeft daartoe toegang tot de algemene 

vergadering, ook wanneer de wettelijk vertegenwoordiger geen lid is van de vereniging.  

d. In afwijking van het onder b bepaalde heeft een geschorst lid slechts het recht op toegang 

tot de algemene vergadering om daarin voor zijn verdediging het woord te voeren, als 

overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 en 7 van deze statuten, diens beroep tegen een 

aan hem opgelegde straf wordt behandeld.  

2. Ieder stemgerechtigd lid heeft één stem.  

3. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gemachtigd 

ander lid van achttien (18) jaar en ouder. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan twee 

stemmen uitbrengen.  

4. Het stemrecht over besluiten, waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun 

hoedanigheid van lid, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheldt, wordt aan die personen en aan 

hun echtgenoot en bloedverwanten in de rechte lijn ontzegd.  

5. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits 

met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene 

vergadering. 

6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk.  

7. Over alle voorstellen, zaken betreffende, wordt, voor zover de statuten niet anders bepalen, beslist 

bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel 

geacht te zijn verworpen.  

8. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een 

tweede stemming gehouden tussen de personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte 

stemmen hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen 

staken, beslist het lot.  

9. a. Ongeldige stemmen zijn stemmen die: 

- blanco uitgebracht zijn;  

- op enigerlei wijze ondertekend zijn;  

- iets anders aan 
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- andere namen bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd.  

b. Ongeldige stemmen blijven bij de vaststelling van een gekwalificeerde meerderheid waar 

vereist volgens de statuten, buiten beschouwing.  

AANGEHECHTE STUKKEN  
Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:  

-  besluit algemene vergadering.  

SLOT  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken 

verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde 

documenten vastgesteld.  

----------------------------------------------------------- WAARVAN AKTE  is verleden in de gemeente Berg en Dal 

op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.  De zakelijke inhoud van deze akte is aan de 

verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige 

voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden de conceptakte te hebben 

ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud daarvan in te 

stemmen en voldoende te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de 

inhoud van deze akte voortvloeien.  

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en vervolgens 

door mij, notaris, ondertekend om  

 

 
Bijlage 2: Voorstel statutenwijziging reactie KNVB 

 

CONCEPT 
 

Het bestuur heeft geen probleem om de voorgeschreven bepaling vanuit de KNVB toe te voegen aan 
de CONCEPT STATUTEN WIJZIGING  
 
Reactie KNVB inzake concept statuten wijziging De Treffers  
 
Van: xxx @knvb.nl> 
Datum: ma 30 sep. 2019 om 12:27 
Onderwerp: FW: VOORSTEL STATUTENWIJZIGING SV DE TREFFERS GROESBEEK 
Reactie KNVB: De voorgelegde conceptstatutenwijziging volstaat naar mening KNVB niet. Om voor wat 
betreft de onafhankelijkheid van bestuursleden te voldoen aan het besluit van de licentiecommissie 
amateurvoetbal, zou de vereniging ook het navolgende artikellid moeten toevoegen aan artikel 9 van de 
statuten: 
  
xxx.         Het bestuur moet in meerderheid bestaan uit: 

a.     personen die direct noch indirect financiering verstrekken aan de vereniging en/of 
een aan de vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan 
spelers van de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen; 

b.     personen die direct noch indirect gelieerd zijn aan een partij die financiering 
verstrekt aan de vereniging en/of een aan de vereniging gelieerde entiteit die een 
geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van de vereniging voor hun deelname aan 
wedstrijden en/of trainingen. 

c.     Onder het verstrekken van financiering als bedoeld onder a en b van dit lid wordt 
niet verstaan het verstrekken van een sponsorbijdrage ter grootte van 5% of minder 
van de netto-omzet van de vereniging en (indien van toepassing) de aan de 
vereniging gelieerde entiteit die een geldelijke vergoeding uitkeert aan spelers van 
de vereniging voor hun deelname aan wedstrijden en/of trainingen. 

 
 
Bijlage 3: Kopie huidige statuten sv De Treffers  
 


































