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Heden, vijftien december tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Jan Karel
Alexander Bouma, notaris in de gemeente Lingewaard:
VERSCHENEN PERSONEN
1. de heer Jan Willem HEIJTING, wonende Kolk 85, 6852 KE Huissen, gemeente
Lingewaard, geboren op vijf december negentienhonderd tweeënvijftig (05-12-1952) te
Huissen, houder van paspoort nummer NT4037K82, uitgegeven door de gemeente
Lingewaard op zesentwintig februaritweeduizend acht (26-02-2008), handelend, in zijn
hoedanigheid van voorzitter, van na te melden vereniging;
2. de heer Gerardus Johannes Antonius LELIEFELD, wonende Abraham ten
Catestraat 13, 7622 EG Borne, geboren op zeven september negentienhonderd
zevenenveertig (07-09-1947) te Borne, houder van paspoort nummer NV7F4548,
uitgegeven door de gemeente Borne op negenentwintig juli tweeduizend acht (29-072008), in zijn hoedanigheid van technisch commissaris van de na te melden
verenging.
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden dat op tien april
negentienhonderd negenenzestig werd opgericht de vereniging:
STOOMWALSENCLUB NEDERLAND; VERENIGING TOT BEHOUD VAN
STOOMWALSEN, LOCOMOBIELEN EN STOOMTRACTOREN, gevestigd te Utrecht,
feitelijk gevestigd Theo van Doesburgstraat 60, 3544 MH Utrecht, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 40478301.
De statuten van de vereniging werden laatstelijk gewijzigd bij akte, verleden voor mr.
M.A.C. Vermunt, notaris gevestigd te Woensdrecht, op negentien maart tweeduizend
drie (19-03-2003).
In de ledenvergadering van voormelde vereniging, gehouden op zesentwintig maart
tweeduizend elf (26-03-2011), werd op rechtsgeldige wijze besloten de statuten van de
vereniging te wijzigen;
de oproeping tot voormelde vergadering en de ter inzage legging van het voorstel tot
statutenwijziging hebben rechtsgeldig plaatsgevonden;
een kopie van een verslag (de notulen) van voormelde vergadering wordt aan deze
akte gehecht; de statuten van gemelde vereniging luiden met ingang van heden als
volgt:
STATUTEN
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
De naam van de te Utrecht gevestigde vereniging is:
STOOMWALSENCLUB NEDERLAND; Vereniging tot behoud van door stoom
aangedreven voertuigen welke zich kunnen verplaatsen op de (openbare) weg op
eigen (stoom)kracht of middels ondersteunend vervoer. Hieronder vallen ook
schaalmodellen.
Artikel 2.
De vereniging is opgericht op tien april negentienhonderd negenenzestig (10-04-1969)
voor onbepaalde tijd.
Artikel 3.
De vereniging stelt zich ten doel, het behouden, onderhouden, in werking tonen of
doen tonen van stoommaterieel als walsen, locomobielen, tractoren, enzovoort.

Artikel 4.
De vereniging tracht haar doel te bereiken langs wettige weg en wel door:
a. registratie van in Nederland nog aanwezige stoomwalsen, locomobielen en
stoomtractoren; het stimuleren van de mogelijkheden tot behoud van zulk
stoommaterieel, zoals bedoeld in artikel 1, door aankoop door de leden;
b. het organiseren of mede-organiseren van evenementen waarbij walsen, locomobielen,
enzovoort, in werkende toestand getoond worden; de Stoomwalsenclub kan (zonder
enige verdere verplichting) medewerking verlenen bij het organiseren van
evenementen; dit in de vorm van advisering of ondersteuning;
c. het uitgeven van een mededelingenblad;
d. alle andere middelen die tot het in artikel 3 gestelde doel kunnen leiden.
Artikel 5.
Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met éénendertig december.
Artikel 6.
1. Er zal een huishoudelijk reglement worden vastgesteld bij besluit van de algemene
ledenvergadering.
2. Dit huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten, welke in strijd zijn met de
statuten.
Lidmaatschap
Artikel 7.
a. Particuliere leden en bedrijfsleden.
Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen. Rechtspersonen
worden vertegenwoordigd door een door de directie van die rechtspersoon aan te
wijzen vertegenwoordiger.
b. Ereleden.
Dit zijn zij, die bij besluit van de algemene ledenvergadering als zodanig zijn
benoemd.
Het voorstel om een lid voor te dragen om als erelid te worden benoemd, dient door
ten minste acht leden te worden ondersteund. Hiertoe dienen zij een door hen
ondertekend verzoek in bij het bestuur, met daarin vermeld een omschrijving met
daarin de reden om de persoon voor te dragen als erelid.
Artikel 8.
1. Over toetreding als lid beslist het bestuur.
2. De benoeming van ereleden door de algemene ledenvergadering geschiedt op
voorstel van het bestuur dan wel van één of meer, al dan niet in groepsverband
verenigde, leden.
Artikel 9.
Het lidmaatschap eindigt door:
a. overlijden, beëindiging van rechtspersoonlijkheid, liquidatie of faillissement;
b. opzegging, en wel tegen één januari van elk verenigingsjaar, mits schriftelijk of per email geschiedende voor of uiterlijk op één december van het voorafgaande jaar bij de
secretaris van het bestuur;
c. vervallenverklaring overeenkomstig het bij het volgende artikel bepaalde.
Artikel 10.
1. Een lid kan door het bestuur van het lidmaatschap vervallen worden verklaard:
a. wanneer hij handelt in strijd met deze statuten, het krachtens deze statuten
ingestelde huishoudelijke reglement of de besluiten van de vereniging;
b. wanneer hij door handelingen, nalatigheden of anderszins, naar het oordeel van
het bestuur, de belangen van de vereniging schaadt;

c. wanneer hij gedurende drie maanden na aanvang van het verenigingsjaar in
gebreke blijft zijn contributie over dat jaar te voldoen.
2. Van de vervallenverklaring wordt de betrokkene in kennis gesteld per aangetekende
brief.
De betrokkene behoudt alsnog beroep op de eerstvolgende ledenvergadering indien
en Voor zover de vervallenverklaring gegrond is op artikel 10.1.a. of artikel 10.1.b..
Van het houden van deze vergadering wordt hem tenminste een maand tevoren
vanwege het bestuur schriftelijk kennis gegeven aan het laatst bekende adres van
betrokkene.
Bestuur
Artikel 11.
De leiding van de vereniging berust bij het bestuur dat uit vijf leden bestaat.
Bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen. De voorzitter wordt
in functie gekozen. De zittingsduur van de bestuursleden is drie jaar. Ze zijn allen terstond
herkiesbaar. De functie van secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden
in onderling overleg ingevuld. Van het resultaat wordt mededeling gedaan in het
mededelingenblad. Aftreden van de voorzitter tegelijk met of de secretaris of de
penningmeester is niet toegestaan.
Artikel 12.
Het voltallige bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de
secretaris of de penningmeester
Vergaderingen
Artikel 13.
De vergaderingen worden onderscheiden in:
a. bestuursvergadering;
b. algemene ledenvergadering.
Artikel 14.
1. De algemene ledenvergadering is binnen de bepalingen van deze statuten en het
krachtens deze statuten ingestelde huishoudelijk reglement de hoogste macht in de
vereniging, voor zover niet de beslissing over bepaalde zaken bij of krachtens statuten
of huishoudelijk reglement aan anderen is opgedragen.
2. Omtrent de oproeping tot en de leiding van de algemene ledenvergadering worden bij
huishoudelijk reglement regels ingesteld.
Artikel 15.
1. Jaarlijks wordt voor één april een gewone algemene ledenvergadering gehouden.
Omtrent de in deze vergadering te behandelen punten worden bij huishoudelijk
reglement regels gesteld.
2. Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden gehouden:
a. zo dikwijls het bestuur zulks nodig oordeelt;
b. wanneer tenminste tien procent (10%) van de gewone leden, ofwel, indien de
vereniging meer dan eenhonderd gewone leden kent, tenminste tien gewone leden
dit schriftelijk verzoeken bij de secretaris van het bestuur.
c. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek
elektronisch is vastgelegd.
3. In de gevallen, bedoeld in het tweede lid, onder b, is het bestuur gehouden de
vergadering te beleggen binnen vier weken na ontvangst van het door de aanvragers
ingediende verzoek. Blijft het bestuur hiertoe in gebreke, dan wordt de vergadering zo
spoedig mogelijk belegd door de aanvragers, met inachtneming van hetgeen bij

huishoudelijk reglement omtrent oproeping van een algemene ledenvergadering is
bepaald.
Artikel 16.
1. Alle gewone leden hebben stemrecht.
2. Tenzij bij deze statuten anders is bepaald, worden alle besluiten bij meerderheid van
stemmen genomen. Voor het bepalen van die meerderheid worden blanco stemmen
geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd.
4. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Gestemd wordt uitsluitend over voorstellen die op de agenda zijn geplaatst, of daar ter
vergadering op worden geplaatst met inachtneming van bij huishoudelijk reglement
vastgestelde regels.
Geldmiddelen
Artikel 17.
De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:
a. contributies;
b. schenkingen, toevallige baten en andere opbrengsten.
Artikel 18.
1. Het toezicht op de financiële bescheiden wordt namens de leden uitgeoefend door een
kascommissie, bestaande uit twee leden, geen leden van het bestuur zijnde, die
daartoe door de algemene ledenvergadering worden aangewezen. Elk jaar treedt een
lid af volgens een daartoe opgemaakt rooster met dien verstande dat een lid niet
langer dan twee achtereenvolgende jaren zitting in deze commissie kan hebben.
2. De kascommissie kan zich zonodig voor rekening van de vereniging door een
deskundige (accountant) doen bijstaan.
3. Wanneer tenminste twee bestuursleden zulks verlangen is de kascommissie verplicht
zich voor rekening van de vereniging te doen bijstaan door een deskundige
(accountant).
Geschillen
Artikel 19.
Alle geschillen uit of ter zake van de toepassing van deze statuten, een reglement of een
besluit van de vereniging, tussen het bestuur, de vereniging vertegenwoordigende, en een
of meer leden, worden uitsluitend beslist door de algemene ledenvergadering.
Wijziging van de statuten
Artikel 20.
1. Deze statuten kunnen slechts worden gewijzigd op schriftelijk voorstel, uitgaande van
hetzij het bestuur, hetzíj van tenminste het aantal leden als bedoeld in artikel 15.2.b.
2. De oproep tot de algemene ledenvergadering, waarin over deze statutenwijziging zal
worden gestemd, zal de voorgestelde wijzigingen bevatten en moet tenminste veertien
dagen voor de datum van de algemene ledenvergadering aan de leden kenbaar
worden gemaakt.
3. Een besluit tot wijziging der statuten kan slechts worden genomen met een
meerderheid van twee/derde van het aantal van de ter algemene ledenvergadering
geldig uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt.

Ontbinding van de vereniging
Artikel 21.
1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden genomen in een
algemene ledenvergadering, waartoe de oproeping op dezelfde wijze heeft
plaatsgevonden als ten aanzien van een statutenwijziging is bepaald.
2. Een zodanig besluit vereist twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen,
met dien verstande dat het besluit niet kan worden genomen indien tenminste tien
gewone leden zich ter algemene ledenvergadering tegen de ontbinding verklaren.
3. In geval van ontbinding wordt het batig saldo der liquidatie een bestemming gegeven
welke het meest overeenkomt met het in artikel 3 gestelde.
Onvoorziene gevallen
Artikel 22.
In alle gevallen waarin deze statuten of het krachtens deze statuten ingestelde
huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.
AANHECHTEN BESCHEIDEN
Aan deze akte worden de volgende stukken gehecht:
 notulen.
DEZE AKTE is verleden te Huissen (gemeente Lingewaard) op de datum in het hoofd
van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte is
aan hen opgegeven en toegelicht. Zij hebben verklaard:
 tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen;
 tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen:
 door mij, notaris, te zijn gewezen op de gevolgen die voor hen uit deze akte
voortvloeien;
 met beperkte voorlezing in te stemmen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen
personen en tenslotte door mij, notaris, ondertekend.

