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Op dertig mei negentienhonderd vijfennegentig verschenen voor mij, Mr. Willem Cornelis Stein, notaris ter 
standplaats Vianen: 
 
A Mevrouw Maria Johanna Helena Ponsen, assistent bedrijfsleider, geboren te Amsterdam op veertien 

juli negentienhonderd tweeënvijftig, geïdentificeerd met rijbewijs nummer 023459973, wonende te 4133 
BA Vinanen, Franciscushof 19, gehuwd met de heer Salavatore Barberio; 

B De heer Evert van Kesteren, schaderegelaar, geboren te Utrecht op dertig maart negentienhonderd 
vijftig, geïdentificeerd met rijbewijs nummer 147737858, wonende te 4131 ZT Vianen, Van 
Everdingenplein 3, gehuwd; 

C De heer Jacobus Hendrikus Poot, accountmanager, geboren te Utrecht op zestien augustus 
negentienhonderd vierenvijftig, geïdentificeerd met rijbewijs nummer 015225107, wonende te 4132 VE  
Vianen, Oliestraat 15, gehuwd, 

Ten deze handelend als voorzitter, penningmeester, respectievelijk secretaris van de te Vianen gevestigde 
vereniging “Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterker”, adres: Oliestraat 15, 4132 VE  Vianen, 
correspondentieadres Postbus 401, 4130  EK Vianen. 
De comparanten, tezamen op grond van de statuten van de vereniging die vereniging rechtsgeldig 
vertegenwoordigende, verklaarden dat op de algemene ledenvergadering van achtentwintig februari 
negentienhonderd vijfennegentig is besloten tot algehele wijziging van de statuten op de wijze als hierna 
vermeld. Aan deze actie is gehecht een fotokopie van de notulen van die vergadering. 
De uitvoering van het besluit van de algemene ledenvergadering verklaarden de comparanten dat de 
statuten van de vennootschap ingaande heden gewijzigd luiden als volgt. 
 
NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL 
Artikel 1 
De vereniging draagt de naam: “Gymnastiekvereniging Door Oefening Sterker” en is gevestigd te Vianen. 
Artikel 2 
Zij is op drie september negentienhonderd negentien onder de naam  “Gymnastiek- en Atletiekvereniging 
Door Oefening Sterker”opgericht. 
Artikel 3 
De vereniging is voor onbepaalde tijd aangegaan. 
Artikel 4 
Het verenigingsjaar loop van een augustus tot en met eenendertig juli. 
Artikel 5 
De vereniging stelt zich ten doen de gymnastiek in de ruimste zin des woords te bevorderen en een 
bijdrage te leveren aan de persoonlijkheidsvorming en meer in het bijzonder aan een gezonde leefwijze, 
welk doel zij zal trachten te bereiken door geregelde praktische beoefening der gymnastiek, het deelnemen 
aan en/of uitschrijven van wedstrijden en het aanwenden van alle andere wettige middelen, welke het doel 
kunnen bevorderen. 
De vereniging stelt zich tevens ten doen andere sporten, in de ruimste zin der woords, op dezelfde wijze als 
hiervoor omschreven, te bevorderen. 
Artikel 6 
De vereniging vindt haar middelen uit contributies der leden, subsidies van publiekrechtelijke organen en 
overige baten. 



LEDEN 
Artikel 7 
De vereniging bestaat uit 
a Gewone leden 
b Junior leden 
c Aspirant-leden 
d Leden van de jeugdklasse 
e Bestuursleden die niet tevens lid zijn 
f Ondersteunende leden 
g Ereleden 
h Leden van verdienste 
Alle leden zijn natuurlijke personen, ondersteunende leden kunnen ook rechtspersonen zijn. 
Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij- en toelating door het bestuur op de wijze bij 
huishoudelijk reglement nader te regelen. 
Gewone leden zijn zij, die gerechtigd zijn deel te nemen aan de oefeningen der vereniging. Zij moeten de 
leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. 
Junior leden zijn zij, die de leeftijd van zestien jaar, doch niet die van achttien jaar hebben bereikt. 
Zij zijn eveneens gerechtigd aan de oefeningen der verenging deel te nemen. 
Aspirant-leden zijn jongens en meisjes van twaalf tot en met vijftien jaar, die oefenen in afzonderlijke 
afdelingen. 
Leden van de jeugdklassen zijn jongens en meisjes beneden twaalf jaar, die oefenen in afzonderlijke 
afdelingen. 
Ondersteunende leden zijn zij, die de vereniging door een jaarlijkse bijdrage steunen. 
Ereleden en leden van verdienste zijn personen, die wegens hun bijzondere verdiensten jegens de 
vereniging door een algemene vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde der geldige 
stemmen als zodanig zijn gekozen. 
Toetredende gewone leden, aspirant-leden en/of jeugdleden verbinden zich ook het clublidmaatschap  
respectievelijk het aspirant-lidmaatschap of het jeugdlidmaatschap te aanvaarden van het Koninklijke 
Nederlands Gymnastiek Verbond en indien men andere sporten dan gymnastiek beoefent, bij die tak van 
sport eventueel betrokken overkoepelende sportorganisaties. 
Artikel 8 
De gewone leden van de bestuursleden hebben stemrecht. 
Stemmen bij volmacht is niet toegestaan. 
Artikel 9 
Voor de in artikel 7 lid b, e en d genoemde leden kan het stemrecht worden uitgeoefend door het wettelijke 
vertegenwoordigers. 
Deze vertegenwoordigers hebben stemrecht over de in het huishoudelijk reglement nadere te regelen 
zaken. 
Artikel 10 
De in artikel 7 lid a tot en met d genoemde leden zijn aan de vereniging contributie verschuldigd. 
 
EINDE LIDMAATSCHAP 
Artikel 11 
Het lidmaatschap eindigt 
a Door opzegging door het lid 
b Door overlijden van het lid 
c Door opzegging namens de vereniging 
d Door ontzetting krachtens het besluit van het bestuur 
Beëindiging bij a, c en d omschreven, kan uitsluitend geschieden op de wijze als geregeld in het 
huishoudelijk reglement met inachtneming van het bepaalde bij de artikelen 2:35, 36 en 38 lid 1, eerste 
volzin, van het Burgerlijk Wetboek. 
 
 



BESTUUR 
Artikel 12 
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf en ten hoogste negen personen, gekozen door de algemene 

ledenvergadering op voordracht van het bestuur of tenminste vijf leden. 
2. Bestuursleden kunnen zowel uit de leden der vereniging als daarbuiten worden benoemd. Zij moeten 

de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben 
3. De voorzitter der vereniging wordt in functie gekozen. Het bestuur verdeelt de overige functies. 
Artikel 13 
1. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur 
2. Het dagelijks bestuur is met de dagelijkse leiding belast. 
3. Naast de door de Wet gegeven regeling omtrent vertegenwoordiging van een vereniging, wordt de 

vereniging  in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur, dat bevoegd is alle 
burgerlijke rechtshandeling namens de vereniging te verrichten. 

4. Zij kan buitenrechtelijke vertegenwoordiging opdrachten aan door haar aangewezen gemachtigden(n). 
5. Het dagelijks bestuur heeft de machtiging der algemene ledenvergadering nodig voor 

a. het sluiten van overeenkomsten tot het kopoen, vervreemden of bezwaren van onroerende of andere 
registergoederen; 

b. het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar 
verbindt, zich voor een derde sterk maakt en zich tot zekerheidsstelling van een derde verbindt. 

Deze machtiging blijkt tegenover derden door een handtekening van een daartoe door de 
ledenvergadering aangewezen lid van het bestuur, niet tevens lid zijn van het dagelijks bestuur. 
Voor het beschikken over saldi bij banken of girodiensten is de handtekening van de penningmeester of 
zijn vervanger voldoende 

6. De taken der bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden worden bij huishoudelijk reglement 
geregeld. 

Artikel 14 
1. Een lid van het bestuur kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of 

geschorst. 
2. Deze ledenvergadering wordt op bij huishoudelijk reglement omschreven wijze gehouden, met dien 

verstande dat tenminste de helft van de stemgerechtigden leden bij de stemming aanwezig moeten 
zijn. 

3. Indien aan deze vereisten niet is voldaan, beslist een volgende algemene vergadering (opzettelijk 
daartoe bijeengeroepen, doch niet eerder dan tien en niet later dan dertig dagen na de eerste 
vergadering te houden) met twee/derde meerderheid der alsdan uitgebrachte stemmen. 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN 
Artikel 15 
1. Tenminste eenmaal in het jaar wordt een algemene ledenvergadering gehouden. 
2. Buitengewone ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht of binnen 

veertien dagen, nadat tenminste tien leden daartoe het verzoek aan het bestuur hebben gericht met 
schriftelijke opgave van te behandelen punten. 

3. Indien het bestuur aan een verzoek als hier bedoeld niet tijdig gevolg geeft, zijn de verzoekers 
gerechtigd, zelf een vergadering te beleggen. 

4. Het bestuur roept de algemene ledenvergadering en de buitengewone ledenvergadering bijeen door 
persoonlijke convocatie met korte vermelding der punten van behandeling. 

5. In het bij lid 3 bedoelde geval, zullen de verzoekers de vergadering bijeenroepen op de wijze, waarop 
het bestuur de algemene vergadering moet bijeenroepen. 

6. Het huishoudelijk reglement regelt overigens de wijze, waarop de vergadering plaats heeft, de wijze 
van stemmen en agendapunten. 

Artikel 16 
De algemene ledenvergadering zal een huishoudelijk reglement vaststellen, houdende nadere voorschriften 
met betrekking tot organisatie en werkwijze der vereniging. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd 
zijn met de statuten. 



STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING 
Artikel 17 
Tot wijziging van statuten kan op voorstel van het bestuur of van tenminste een/derde van het aantal 
stemgerechtigde leden worden besloten door een daartoe opzettelijk uitgeschreven ledenvergadering, 
waarvan de oproeping de volledige tekst van het te nemen besluit vermeldt, vergezeld van een preadvies 
van het bestuur, respectievelijk de voorstellers. 
De termijn van oproeping is tenminste dertig dagen.  
De vergadering kan het voorstel slechts aannemen met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de 
uitgebrachte stemmen 
Artikel 18 
1. Het in artikel 17 dezer statuten bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot 

ontbinding der vereniging 
2. Een besluit tot ontbinding kan evenwel slechts worden genomen bij een bepaaldelijk voor dat doel 

bijeengeroepen buitengewone ledenvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een besluit tot ontbinding kan slechts 
genomen worden met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

3. Indien het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt de 
beslissing verdaagd tot een binnen dertig dagen te houden volgende vergadering. Deze mag niet 
eerder dan tien dagen na de eerste worden gehouden. De tweede buitengewone vergadering kan 
ongeachte het aantal hier aanwezige leden, een besluit tot ontbinding nemen, doch ook slechts met 
tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. 

Artikel 19. 
Een ontbindingsbesluit regelt tevens de liquidatie der vereniging met inachtneming van het Burgerlijk 
Wetboek en andere wettelijke voorschriften. 
Het batig saldo dient zoveel mogelijk aangewend te worden voor een soortgelijk doel als dat van de 
vereniging. 
 
ALGEMENE BEPALING. 
Artikel 20. 
Over onderwerpen, waar bij wet, statuten of reglement, niet is voorzien, beslist het bestuur.  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 
WAARVAN AKTE, is opgemaakt in minuut, en verleden te Vianen op de datum, die ik in het hoofd van deze 
akte heb vermeld. 
Nadat ik de comparanten de zakelijke opgave heb gedaan van de inhoud van deze akte, hebben zij 
verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens hebben de comparanten en ik deze akte, 
onmiddellijk na beperkte voorlezing, ondertekend. 
 
(w.g.) M.J.H. Barberio-Ponsen; E. van Kesteren; J.H. Poot; W.C. Stein 
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