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ARTIKEL 1      ALGEMEEN. 

1.01. Naam en zetel. 

a.  De vereniging draagt de naam: Koninklijke Nederlandsche Handboogschutterij 

”Concordia“. 

In achttienhonderd drie en zeventig verleende Koning Willem III de vereniging 

het predikaat “Koninklijk“. 

b. Zij is gevestigd te Amsterdam. 

1.02. Tijdsduur en ledental. 

a. De vereniging is opgericht op vijftien juli achttienhonderd acht en veertig en is 

voor onbepaalde tijd aangegaan. 

b. Het aantal leden is bepaald bij Huishoudelijk Reglement. 

1.03. Doel van de vereniging. 

a. Het doel van de vereniging is het beoefenen en bevorderen van de 

handboogsport. 

b. De Vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van oefeningen met 

de handboog, het deelnemen aan en het organiseren van wedstrijden en voorts 

door andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn. 
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ARTIKEL 2     LEDEN. 

De vereniging onderscheidt leden en Ereleden. 

2.01. Leden. 

Leden zijn personen die op 1 januari van het betreffende verenigingsjaar 

zestien jaar of ouder zijn. 

2.02. Ereleden. 

Ereleden zijn personen die als zodanig worden benoemd wegens bijzondere 

verdiensten voor de vereniging en/of voor de handboogsport. 
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ARTIKEL 3      TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP. 

3.01. Lidmaatschap leden. 

a. Het lidmaatschap van leden wordt verkregen door een daartoe strekkend 

besluit van de algemene vergadering dat genomen wordt overeenkomstig de 

vastgestelde bepalingen in het Huishoudelijk Reglement. 

3.02. Lidmaatschap Ereleden. 

a. Het lidmaatschap van Ereleden wordt verkregen door een daartoe strekkend 

besluit van de algemene vergadering dat op voordracht van het bestuur en met 

volstrekte meerderheid van stemmen genomen wordt. 
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ARTIKEL 4      RECHTEN EN PLICHTEN. 

4.01. Rechten. 

Leden en Ereleden hebben de volgende rechten: 

a. Zij kunnen voor het beoefenen van de handboogsport gebruik maken van de 
faciliteiten van de vereniging, zoals in het Huishoudelijk Reglement 
omschreven. 

b. Zij hebben het recht de door de vereniging georganiseerde wedstrijden, 
oefeningen en andere evenementen bij te wonen. 

c. Zij hebben het recht tot deelname aan alle algemene vergaderingen van de 
vereniging. 

d. Zij hebben stemrecht zoals omschreven in artikel 9.09 a tot en met e. 

e. Zij hebben bij een schorsing of royement het recht van beroep op een algemene 
vergadering. 
Daarbij vervallen hun rechten zoals omschreven in sub a tot en met d. 

4.02. Plichten. 

a. Leden zijn verplicht de jaarlijkse door de algemene vergadering vast te stellen 
contributie te betalen binnen de maand waarover men deze verschuldigd is, 
tenzij anders met de penningmeester is overeengekomen. 
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke 
ontheffing te verlenen van de verplichting tot betaling van contributie. 

b.  Ereleden zijn vrijgesteld van contributiebetaling. 

c.  Leden en Ereleden hebben stemplicht, zoals omschreven in artikel 9.09 f. 
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ARTIKEL 5     BEËINDIGEN VAN HET LIDMAATSCHAP. 

5.01. Beëindigen van het lidmaatschap. 

Het lidmaatschap van een verenigingslid wordt beëindigd door: 

a. Schriftelijk bedanken als lid van de vereniging met inachtneming van een 

opzegtermijn van tenminste 2 maanden. 

b. Opzegging door het bestuur namens de vereniging. 

c. Overlijden. 

d. Royement. 
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ARTIKEL 6      SCHORSING EN ROYEMENT. 

6.01. Schorsing van leden. 

Het bestuur is bevoegd een lid te allen tijde te schorsen, indien er sprake is van 

wangedrag, wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die 

voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer redelijkerwijs van de vereniging 

niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren of indien er 

gronden tot royement aanwezig zijn. 

Termijn 

a. Een schorsing ten gevolge van wangedrag kan niet langer duren dan twaalf 
maanden. 

b. Een schorsing wegens gronden tot royement die niet binnen drie maanden 
gevolgd wordt door dit royement, eindigt door verloop van die termijn. 

6.02. Schorsing en eventueel ontslag van bestuursleden. 

a. De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen en te allen tijde 
ontslaan. 
Hiervoor is een stemmenmeerderheid van twee/derde van het aantal geldige 
stemmen vereist met inachtneming van het in artikel 9, lid 9b bepaalde. 

b. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
ontslag, eindigt door verloop van die termijn. 

6.03. Royement. 

a. Royement geschiedt door de algemene vergadering op voordracht van het 
bestuur.  
Hiervoor is een stemmenmeerderheid van twee/derde van het aantal geldige 
stemmen vereist, uitgebracht met inachtneming van het in artikel 9, lid 9c 
bepaalde. 

b. Het royement kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging 
op meer of minder ernstige wijze benadeelt, met inachtneming van het in 
artikel 6, lid lb bepaalde. 

6.04. Bepalingen bij schorsing en royement. 

a. Geschorste leden, bestuursleden daaronder begrepen, zijn verstoken van alle 
rechten die uit het lidmaatschap voortvloeien. 

b. Geschorste en te royeren leden behouden het recht in de algemene 
vergadering, waarin hun schorsing of royement aan de orde komt, aan de 
beraadslagingen deel te nemen en daar het woord te voeren. 
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ARTIKEL 7     BESTUUR. 

7.01. Samenstelling van het bestuur. 

a. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf leden, waarvan 

drie het dagelijks bestuur vormen. 

b. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

c. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf 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 plaatsen 
aan de orde komt. 

7.02. Samenstelling dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur is samengesteld uit: 

1. Voorzitter. 

2. Secretaris. 

3. Penningmeester. 

7.03. Voorwaarden benoeming van bestuursleden. 

De bestuursleden worden gekozen op de algemene Vergadering: 

a. Door personen zoals genoemd in artikel 2, lid 1 en 2. 

b. Uit personen zoals genoemd in artikel 2, lid 1 en 2, onder de volgende 
voorwaarden: 

1. Zij dienen meerderjarig te zijn. 

2. Van echtpaarleden kan alleen de man of de vrouw zitting hebben in het 
bestuur. 

3. Van bloed- en aanverwanten in de eerste graad kan slechts één persoon  
zitting hebben in het bestuur. 

4. Van twee leden die duurzaam samenwonen kan slechts één lid zitting 
hebben in het bestuur. 

7.04. Wijze van benoemen en aftreden van bestuursleden. 

De bestuursleden worden gekozen door de algemene vergadering: 

a. Ieder bestuurslid wordt gekozen voor een tijdsduur van drie jaar en treedt 
uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te 
maken rooster van aftreden. 
Het aftredende bestuurslid is terstond herkiesbaar; wie in een tussentijdse 
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats in van zijn 
voorganger. 
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b. Het dagelijks bestuur, zoals in artikel 7,  lid 2 omschreven, wordt in functie 
gekozen, met inachtneming van het in artikel 7, lid 4 bepaalde.  
Het kan voor elk hunner uit de leden een vertegenwoordiger aanwijzen. 

7.05. Beëindiging van het bestuurslidmaatschap. 

Het bestuurslidmaatschap wordt beëindigd door: 

a. beëindiging van het lidmaatschap van de vereniging. 

b. verhindering van uitvoeren van de functie wegens verblijf elders of wegens 

ziekte, indien dit langer duurt dan 4 maanden. 

c. overlijden. 

d. schriftelijk bedanken. 

e. schorsing en eventueel ontslag door de algemene vergadering. 

7.06. Taken van het bestuur. 

a. Elke bestuurder is de vereniging een behoorlijke vervulling van de opgedragen 

taak verschuldigd. 

b. De taken van het bestuur zijn geregeld bij Huishoudelijk Reglement. 

7.07. Bevoegdheden van het bestuur. 

a. De leiding van de vereniging berust bij het bestuur. 

b. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen 

van haar taak  te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur 

worden benoemd. 

c. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd 

tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren 

van registergoederen, het sluiten 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 derde 

verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring  kan door en tegen derden 

beroep worden gedaan. 

d. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte. In 

geval van afwezigheid  van een der leden van het dagelijks bestuur  kan de 

vereniging vertegenwoordigd worden door: 

de voorzitter en de secretaris, 

de voorzitter en de penningmeester, of 

de secretaris en de penningmeester. 

e. De penningmeester kan tot een jaarlijks door de algemene vergadering vast te 

stellen bedrag zelfstandig beschikken over bank- en/of girosaldi. 
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f. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor: 

1. Het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen, 

door de algemene vergadering jaarlijks vastgesteld. 

2. Het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen, 

alsmede geven van onroerende goederen. 

3. Het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een 
bankkrediet wordt verleend.  

4. Het ter leen verstrekken van gelden, waaronder niet is begrepen het 
gebruikmaken van een bankkrediet. 

5. Het aangaan van dadingen.  

6. Het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale 
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire 
maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel 
kunnen lijden.  

7. Het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. 
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep 
worden gedaan. 
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ARTIKEL 8     JAARVERSLAG/ REKENING EN VERANTWOORDING. 

8.01. Jaarverslagrekening en verantwoording. 

a. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige 

aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en 

verplichtingen kunnen worden gekend. 

b. Het bestuur brengt op de jaarvergadering 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 van drie maanden kan ieder lid deze rekening en 

verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 

c. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascontrole-

commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het 

bestuur. De kascontrole-commissie onderzoekt de rekening en 

verantwoording Van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering 

verslag uit van haar bevindingen. 

d. Vereist het onderzoek van rekening en verantwoording bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole-commissie zich door een 

deskundige doen bijstaan. 

Het bestuur is verplicht aan de kascontrole-commissie alle door deze gewenste 

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en waarden te vertonen en 

inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven. 

e. De last van de kascontrole-commissie kan te allen tijde worden herroepen, 

doch slechts door benoeming van een andere kascontrole-commissie. 

f. Het bestuur is verplicht de bescheiden, zoals genoemd in onder b. en c., 
tenminste tien jaar lang te bewaren. 
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ARTIKEL 9     ALGEMENE VERGADERINGEN. 

9.01. Bijeenroeping algemene vergadering.  

a. De algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone 

ledenvergaderingen) worden bijeengeroepen door het bestuur. 

b. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het 

personaliaregister. 

c. De termijn voor oproeping bedraagt tenminste zeven dagen. Bij de oproeping 

worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het gestelde in 

artikel 9, lid 12, en artikel 10. lid l. 

9.02. Bevoegdheden van de algemene vergadering. 

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe 

die niet door de wet of bij de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 

9.03. Jaarvergadering. 

Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een 

algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden. 

In de jaarvergadering komen in ieder geval aan de orde: 

a. Het jaarverslag en de rekening en verantwoording, zoals omschreven in artikel 

8, lid 1 met het verslag van de daarin genoemde kascontrole-commissie. 

b. De benoeming van de in artikel B, lid l genoemde kascontrole-commissie. 

c. Voorziening in eventuele vacatures. 

d. Voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor 

de vergadering. 

e. Bestuursbeleid. 

9.04. Buitengewone ledenvergaderingen. 

Andere algemene vergaderingen (buitengewone ledenvergaderingen) worden 

gehouden zo dikwijls als het bestuur dit wenselijk acht. 

9.05. Buitengewone ledenvergaderingen op verzoek van leden. 

a. Buitengewone ledenvergaderingen dienen door het bestuur uitgeschreven te 

worden indien tenminste één/tiende van de stemgerechtigde leden zulks 

verlangt. 

b. Het verlangen daartoe moet schriftelijk, met redenen omkleed en met 

vermelding van de aanvragers aan het bestuur ter kennis worden gebracht. 

c. Deze vergadering moet binnen vier weken na ontvangst van het schriftelijk 

verzoek plaatsvinden. 
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d. Indien aan het schriftelijk verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt 

gegeven, dan kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door 

oproeping overeenkomstig artikel 9, lid l of bij advertentie in een veel gelezen 

dagblad ter plaatse waar de vereniging is gevestigd. 

e. De verzoekers leiden in dat geval zelf de vergadering met inachtneming van 

het gestelde in artikel 9, lid 8. 

9.06. Toegang tot de vergadering. 

a. Toegang tot de algemene vergadering (jaarvergadering en buitengewone 

ledenvergaderingen) hebben alle personen zoals genoemd in artikel 2, lid l en 

2. 

b. Geen toegang hebben geschorste leden. Zij hebben echter wel toegang om 

redenen zoals genoemd in artikel 6, lid 4b. 

c. Over toelating van andere dan in onder a. genoemde personen beslist het 

bestuur en/of de algemene vergadering. 

9.07. Voorzitterschap. 

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens 

plaatsvervanger.  

Ontbreken de voorzitter en diens plaatsvervanger, dan treedt één der andere 

bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. 

Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 

vergadering daarin zelve. 

9.08. Notulen. 

Het verhandelde van algemene vergaderingen (jaarvergadering en 

buitengewone ledenvergaderingen) dient in notulen te worden vastgelegd en 

aan de leden ter kennis te worden gebracht. 

Zij die zelf de vergadering bijeenroepen en leiden kunnen een notarieel 

procesverbaal van het verhandelde doen opmaken. 

9.09. Stemrecht en stemplicht. 

a. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. 

b. Een lid kan bij afwezigheid op de vergadering zijn stem door een schriftelijk 

daartoe gemachtigd ander lid ter vergadering doen uitbrengen over de op de 

agenda vermelde onderwerpen. 

c. Geen machtigingen zijn toegelaten bij de procedure van ontbinding der 

vereniging of bij de behandeling van royementen. 

d. Een machtiging dient uiterlijk een half uur vóór opening van de vergadering 

aan de voorzitter te worden overlegd. 
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e. Een lid kan gemachtigde zijn van maximaal één ander stemgerechtigd lid. 

f. Ieder op de algemene vergadering aanwezig stemgerechtigd lid is verplicht aan 

een eventuele stemming deel te nemen. 

9.10. Besluitvorming van de algemene vergadering. 

a. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door 

de vergadering een besluit is genomen, is beslissend.  

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd 

werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in onder a. genoemde 

oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, 

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke 

stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde 

aanwezige dit verlangt. 

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 

oorspronkelijke stemming. 

c. Alle besluiten van de algemene vergadering over de op de agenda vermelde 

onderwerpen, uitgezonderd personen, statutenwijzigingen en ontbinding der 

vereniging, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 

d. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

e. Indien bij een verkiezing van personen niemand de versterkte meerderheid 

(twee/derde) heeft verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats. 

Heeft alsdan weer niemand de versterkte meerderheid (twee / derde) 

verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de 

versterkte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is 

gestemd en de stemmen staken. 

Bij gemelde herstemmingen, waaronder de tweede stemming niet is begrepen, 

wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorgaande 

stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. 

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan 

één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die 

personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht.  

ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, dan beslist 

het lot wie van beiden is gekozen. 

f. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van 

personen, dan is het verworpen. 
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9.11. Wijze van stemmen. 

a. Stemming over personen geschiedt schriftelijk. 

b. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter een 

schriftelijke stemming gewenst acht of een of meer stemgerechtigde leden 

zulks vóór een stemming verlangt. 

c. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. 

d. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde 

hoofdelijke stemming verlangt. 

9.12. Besluiten. 

a. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering 

bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 

b. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig zijn, kunnen geldige 

besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, 

omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, met uitzondering van 

statutenwijzigingen, ontbinding van de vereniging, verkiezing van personen of 

royementen, ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de 

voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het 

oproepen en houden van vergaderingen of daarmee verband houdende 

formaliteit niet in acht genomen. 
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ARTIKEL 10     STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 

10.01. Statutenwijziging. 

a. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan 

door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de 

mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 

b. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een 

voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen 

vóór 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 hierboven bedoeld aan alle leden 

toegezonden. 

c. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de 

uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van 

de stemgerechtigde leden aanwezig is of vertegenwoordigd is volgens artikel 9, 

lid 9b. 

d. Is niet twee/derde van het aantal stemgerechtigde of vertegenwoordigde leden 

aanwezig, 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 aanwezige of 

vertegenwoordigde leden kan worden besloten, mits met een meerderheid van 

twee / derde van de uitgebrachte stemmen. 

e. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële 

akte is opgemaakt. 

Tot het doen verlijden van deze akte is ieder bestuurslid bevoegd. 

10.02. Huishoudelijk reglement. 

a. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement voorstellen. 

b. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die 

geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

c. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de statuten en 

reglementen van het overkoepelend orgaan waarbij de vereniging aangesloten 

kan zijn. 
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ARTIKEL 11     ONTBINDING VAN DE VERENIGING. 

11.01. Ontbinding van de vereniging. 

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene 

vergadering. 

Het bepaalde van artikel 10, lid la en b. is hierbij van overeenkomstige 

toepassing. 

Het bepaalde van artikel 10, lid 1c en d. is van toepassing, echter met 

inachtneming van het gestelde in artikel 9, lid 9c. 

11.02. Bezittingen. 

a. Bij ontbinding van de vereniging vervallen alle bezittingen, zoals omschreven 

in het ”Prijzenregister", aan het “Amsterdams Historisch Museum”. 

b. Het archief vervalt aan het "Amsterdams Gemeente Archief“ te Amsterdam. 

11.03. Liquidatiesaldo. 

Een eventueel batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van 

het besluit tot ontbinding lid waren. 

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. 
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ARTIKEL 12     VERENIGINGENREGISTER.  

12.01 

De bestuurders van de vereniging zijn verplicht haar te doen inschrijven in het 

register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen 

welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft, en een authentiek afschrift 

van de akte, dan wel een authentiek uittreksel van de akte bevattende de 

statuten, ten kantore van dat register neer te leggen. 

12.02 

De bestuurders dragen zorg dat in het register steeds worden ingeschreven: 

a. De naam, voornamen en de woonplaats van alle bestuurders, indien het 

bestuur tot vertegenwoordiging bevoegd is; 

b. De naam‚ voornamen en de woonplaats van de bestuurders aan wie door de 

statuten vertegenwoordigheidsbevoegdheid is toegekend, alsmede de 

vermelding of zij bevoegd zijn de vereniging afzonderlijk, gezamenlijk of 

tezamen met één of meer anderen te vertegenwoordigen. 

c. De naam, voornamen en de woonplaats van anderen dan bestuurders aan wie 

de statuten bevoegdheid tot vertegenwoordiging toekennen, alsmede de 

bepalingen omtrent die bevoegdheid. 

12.03 

De bestuurders kunnen ter inschrijving in het register opgeven de naam, 

voornamen en de woonplaats van gevolmachtigden van de vereniging met de 

inhoud der hun verstrekte volmacht. 

12.04 

Zolang de opgave ter eerste inschrijving en nederlegging niet zijn geschied, is 

iedere bestuurder voor een rechtshandeling waardoor hij de vereniging 

verbindt. naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk. 


