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Naam en Zetel________________________________________________________________________________

Artikel 1 _________________________________________________________________________________________

De vereniging draagt de naam: Oldtimerbromfietsclub (OBC) "BOLLEN-
STREEK"._______________________________________________________________________________________

Artikel 2 _________________________________________________________________________________________

Zij heeft haar zetel te Noordwijk. ___________________________________________________________

Doel _____________________________________________________________________________________________

Artikel 3 _________________________________________________________________________________________

1. De vereniging heeft ten doel: _________________________________________________________

het bevorderen van het gebruik en het uitbreiden van de kennis van oldti-
mer bromfietsen in een ongedwongen en gezellige sfeer, en voorts al het-
geen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords._________________________

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: __________________________________________________

- het organiseren van bijeenkomsten en ritten met oldtimerbromfietsen 
tot vijftig kubieke centimeter (50 cc);___________________________________________

- het instandhouden, het verzamelen en restaureren van alle merken old-
timerbromfietsen; ___________________________________________________________________

- de belangstelling van derden voor oldtimerbromfietsen opwekken en on-
derhouden; ___________________________________________________________________________

- onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te onderhouden; _

- het eventueel uitgeven van een verenigingsblad; _____________________________

- het eventueel samenwerken met anderen die hetzelfde of soortgelijk 
doel nastreven. ______________________________________________________________________

Duur _____________________________________________________________________________________________

Artikel 4 _________________________________________________________________________________________

1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. _________________________________

2. Het boekjaar van de vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni. _____

Geldmiddelen _________________________________________________________________________________

Artikel 5 _________________________________________________________________________________________

De geldmiddelen van de Vereniging worden verkregen uit contributies, vrijwillige 
bijdragen, subsidies en overige baten. ____________________________________________________

Leden ___________________________________________________________________________________________

Artikel 6 _________________________________________________________________________________________

1. De vereniging kent leden, ereleden en donateurs; _________________________________

2. Leden zijn zij die zich schriftelijk als lid bij het bestuur hebben aangemeld en 
door het bestuur (schriftelijk) als lid zijn toegelaten. Ingeval van niet-
toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot 
toelating besluiten._______________________________________________________________________

Ereleden zijn zij, die zich in het belang van de vereniging verdienstelijk heb-
ben gemaakt en als zodanig door de algemene ledenvergadering op voorstel 
van het bestuur zijn benoemd met tenminste twee/derde van de het aantal 
uitgebrachte stemmen. Ereleden zijn geen contributie verschuldigd.___________

3. De leden zijn verplicht tot betaling van contributie welke jaarlijks wordt 
vastgesteld door de Algemene Vergadering. ________________________________________

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of door 
erfopvolging worden verkregen. _______________________________________________________

5. Overige verplichtingen, op de leden betrekking hebbend, worden door de Al-
gemene Vergadering vastgesteld en vervolgens opgenomen in het huishou-
delijk reglement. _________________________________________________________________________

Lidmaatschap ________________________________________________________________________________

Artikel 7. ________________________________________________________________________________________

1. Het lidmaatschap eindigt door: ________________________________________________________

a. Opzegging door het lid, doch slechts tegen het einde van het vereni-
gingsjaar, en met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. _
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b. Opzegging namens de Vereniging. ______________________________________________

Opzegging namens de Vereniging geschiedt door het bestuur. ____________

c. Ontzetting, wanneer een lid handelt in strijd met de statuten, reglemen-
ten of besluiten van de Vereniging, of de Vereniging op onredelijke wijze 
benadeelt. De ontzetting geschiedt schriftelijk, met opgaaf van redenen, 
door het bestuur. ___________________________________________________________________

d. Overlijden van het lid. __________________________________________________________________

2. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk: _______________________________________________

a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaat-
schap te laten voortduren; ________________________________________________________

b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden 
zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is 
geworden of medegedeeld (tenzij het betreft een door de algemene le-
denvergadering goedgekeurde wijziging van de geldelijke rechten en 
verplichtingen);______________________________________________________________________

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting 
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.____________________

3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde 
van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan:_____________________

- wanneer een lid na daartoe éénmaal schriftelijk te zijn aangemaand, op 
één juli niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereni-
ging over het lopende boekjaar heeft voldaan; ________________________________

- wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op 
dat moment door de statuten voor het lidmaatschap worden gesteld. De 
opzeggingstermijn is ten minste vier weken.___________________________________

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lid-
maatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. De op-
zegging kan evenwel onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot 
gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan wor-
den gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging ge-
schiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.______________________

4. Ingeval van ontzetting is het betrokken lid bevoegd binnen één maand na de 
ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene ledenver-
gadering.___________________________________________________________________________________

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst 
en heeft geen stemrecht. _______________________________________________________________

5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de jaar-
lijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur 
anders beslist._____________________________________________________________________________

Donateurs______________________________________________________________________________________

Artikel 8 _________________________________________________________________________________________

1. Donateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten. Het be-
stuur is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te beëindi-
gen. _________________________________________________________________________________________

2. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 
verlenen, waarvan de minimale omvang door de algemene ledenvergadering 
wordt vastgesteld. De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimaal de jaarlijkse 
contributie. ________________________________________________________________________________

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering 
bij te wonen. Zij hebben daarin geen stemrecht, maar wel het recht om het 
woord te voeren. _________________________________________________________________________

Contributies ___________________________________________________________________________________

Artikel 9 _________________________________________________________________________________________

Ieder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie 
wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.________________________________
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Bestuur ________________________________________________________________________________________

Artikel 10. ______________________________________________________________________________________

1. Het bestuur van de Vereniging bestaat uit ten hoogste zes natuurlijke perso-
nen, die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester vervullen. _

2. De bestuursleden (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de le-
den bij deze akte worden benoemd) worden door de algemene ledenverga-
dering benoemd uit de leden van de vereniging op voordracht van het be-
stuur. Ieder lid kan zichzelf, danwel een ander, voordragen als bestuurslid. _

3. De algemene ledenvergadering kan te allen tijde een lid van het bestuur 
schorsen of ontslaan onder opgaaf van redenen, mits met twee/derde van 
het aantal geldig uitgebrachte stemmen. ___________________________________________

4. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen 
drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid 
wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te 
verantwoorden. ___________________________________________________________________________

5. Het bestuur bereidt de A.V. voor en voert haar besluiten uit. ___________________

6. Het bestuur heeft de mogelijkheid een lid te schorsen indien een lid in strijd 
handelt met de statuten en/of reglementen of de vereniging op andere wijze 
benadeelt. Een schorsing geldt voor een periode van één jaar. _________________

Vertegenwoordiging _______________________________________________________________________

Artikel 11. ______________________________________________________________________________________

1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Vereniging in en buiten rech-
te komt toe aan het bestuur, alsmede aan twee gezamenlijk handelende be-
stuursleden. ______________________________________________________________________________

Algemene vergadering ____________________________________________________________________

Artikel 12 _______________________________________________________________________________________

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet ge-
schorst zijn, de donateurs alsmede degenen, die daartoe door het bestuur 
en/of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.____________________________

Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot zijn 
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voe-
ren.__________________________________________________________________________________________

2. Met uitzondering van een geschorst lid heeft ieder lid één stem in de alge-
mene ledenvergadering. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stem-
gerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. 
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtig-
de optreden._______________________________________________________________________________

3. Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet 
in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, 
dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Dit be-
sluit kan ook schriftelijk tot stand komen. ___________________________________________

4. Het bestuur bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene leden-
vergadering worden gehouden. ________________________________________________________

Artikel 13 _______________________________________________________________________________________

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door iemand uit het be-
stuur. _______________________________________________________________________________________

2. Het door het bestuur ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel 
omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de 
inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet 
schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken 
van het oordeel van het bestuur de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, in-
dien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 
een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _________________
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3. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde, worden notulen bijge-
houden door het bestuur of door een door deze aangewezen persoon. ________

Deze notulen worden in de eerstvolgende algemene ledenvergadering vast-
gesteld en ten blijke daarvan door, minimaal twee leden, van het bestuur 
ondertekend. ______________________________________________________________________________

Artikel 14 _______________________________________________________________________________________

1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar, te weten 
van één juli tot en met dertig juni van elk jaar. ____________________________________

Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering gehouden. In de-
ze algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over 
de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de 
balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring 
aan de algemene ledenvergadering. Deze stukken worden ondertekend door 
alle de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, 
dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ______________

2. Het bestuur benoemt tijdens de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een 
kascontrole commissie van ten minste twee leden die geen deel van het be-
stuur mogen uitmaken welke de kascontrole uitvoeren. __________________________

3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve van haar onderzoek 
alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de 
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de 
vereniging te geven. _____________________________________________________________________

Artikel 15. ______________________________________________________________________________________

1. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering bijeen zo dikwijls het dit 
wenselijk oordeelt, doch tenminste een maal per jaar. ___________________________

2. Op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte van de stemge-
rechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een alge-
mene ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier weken. Indien 
aan dit verzoek binnen deze termijn geen gevolg wordt gegeven kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze, waarop het be-
stuur de algemene ledenvergadering bijeenroept. _________________________________

3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadering geschiedt door schrifte-
lijke mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn van ten minste 
zeven dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen ver-
meld.________________________________________________________________________________________

Artikel 16. ______________________________________________________________________________________

1. Tenzij in deze statuten een gekwalificeerde meerderheid is vereist, worden 
besluiten ter algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid 
van stemmen. ____________________________________________________________________________

Blanco stemmen worden niet medegerekend. ______________________________________

2. Geschorste leden zijn van stemming uitgesloten. _________________________________

3. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter. _____________________

4. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, stemming over zaken mon-
deling. ______________________________________________________________________________________

Statutenwijziging ___________________________________________________________________________

Artikel 17. ______________________________________________________________________________________

1. In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een be-
sluit van de algemene ledenvergadering, waartoe op een termijn van een 
maand is opgeroepen met vermelding, dat aldaar wijziging van de statuten 
zal worden voorgesteld, terwijl tevens moet worden medegedeeld, waar een 
afschrift van het daartoe strekkende voorstel ter inzage ligt. ___________________

2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van 
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf da-
gen voor de vergadering een afschrift van dit voorstel, waarin de voorgedra-
gen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor 
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de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering 
wordt gehouden. _________________________________________________________________________

3. Het besluit tot wijziging van de statuten moet genomen worden met tenmin-
ste tweederde geldig uitgebrachte aanwezige stemmen. _________________________

4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is niet van toepassing, indien in de alge-
mene ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoor-
digd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt 
genomen. __________________________________________________________________________________

Reglementen__________________________________________________________________________________

Artikel 18________________________________________________________________________________________

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en 
wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten 
niet of niet volledig wordt voorzien.___________________________________________________

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of
met deze statuten. _______________________________________________________________________

3. Op besluiten tot vaststelling tot wijziging van een reglement is het bepaalde 
in artikel 17 van overeenkomstige toepassing. _____________________________________

Ontbinding en vereffening________________________________________________________________

Artikel 19. ______________________________________________________________________________________

1. Een besluit tot ontbinding kan alleen genomen worden door de algemene le-
denvergadering, waartoe is opgeroepen op een termijn van een maand met 
vermelding, dat aldaar ontbinding van de Vereniging zal worden voorgesteld. 
_______________________________________________________________________________________________

2. Bij de ontbinding dienen de wettelijke bepalingen in acht te worden geno-
men. ________________________________________________________________________________________

3. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het lid 1 genoemde besluit 
de bestemming vast voor het eventueel batig saldo. _____________________________

4. De vereffening geschiedt door het bestuur. _________________________________________

5. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voorzover dit tot vereffe-
ning van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepa-
lingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. ________________________________

6. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar be-
kende baten meer aanwezig zijn.______________________________________________________

7. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden be-
waard gedurende tien jaar jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. ____________________

slotbepaling___________________________________________________________________________________

Aan de algemene ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door 
de wet of de statuten aan ander organen zijn opgedragen.____________________________


