STATUTEN
KRINGGROEP UTRECHT e.o.
van de NEDERLANDSE BOXERCLUB
art. 1 NAAM EN ZETEL
De vereniging, welke is opgericht op 31 maart 1989 te
Vianen draagt de naam “Kringgroep Utrecht e.o. van de
Nederlandse Boxerclub”.
Zij heeft haar zetel in de gemeente Vianen.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.
Het werkgebied van de vereniging is de provincie Utrecht en
omstreken.
art. 2 DOEL
1.

2.

De vereniging heeft ten doel het behartigen en bundelen van de
kynologische belangen in de ruimste zin des woords van de
leden van de Kringgroep Utrecht e.o., hierna te noemen KGU, in
haar werkgebied met inachtneming van het bepaalde in de
statuten en reglementen van de Nederlandse Boxerclub, hierna
te noemen NBC.
De vereniging tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. de kynologische kennis in het algemeen en van de boxer in
het bijzonder te bevorderen;
b. het organiseren van evenementen op het gebied van de
kynologie;
c. het actief bezig zijn met boxers;
d. andere wettige middelen, die aan het doel bevorderlijk zijn,
mits niet in strijd met de bepalingen en voorschriften van de
NBC.

art. 3 ERKENNING
1.
2.

De vereniging is erkend door het hoofdbestuur van de NBC.
De vereniging erkent de rechtsmacht en de werking van de door
of vanwege de NBC vastgestelde statuten en reglementen.
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Art. 4 SOORT LEDEN
De vereniging bestaat uit:
a. leden;
b. huisgenootleden;
c. ereleden en leden van verdienste;
d. jeugdleden.
art. 5 LEDEN
1.
2.
3.
4.

Leden van de KGU zijn, in overeenstemming met de wet,
meerderjarige personen tevens lid zijnde van de NBC, die als lid
van de KGU zijn toegelaten door het KGU-bestuur.
Minderjarige personen kunnen slechts als jeugdlid worden
toegelaten, nadat zij een schriftelijke toestemming van de
wettelijke vertegenwoordiger hebben overlegd.
Het bestuur beslist over toelating.
Indien de toelating door het bestuur wordt geweigerd, kan
betrokkene zich binnen twee weken schriftelijk tot de Algemene
Vergadering wenden. De Algemene Vergadering kan in dat geval
alsnog tot toelating besluiten.

art. 6 HUISGENOOTLEDEN
Onder huisgenootlid wordt verstaan een op eenzelfde adres
wonend en bij de gemeente van vestiging ingeschreven staand
huisgenoot/huisgenote, partner van een lid of een jeugdlid.
art. 7 ERELEDEN EN LEDEN VAN VERDIENSTE
1.

2.
3.

Ereleden en leden van verdienste zijn de natuurlijke personen,
die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben
gemaakt en om die reden door de Algemene Vergadering met
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen als zodanig zijn
benoemd.
De benoeming tot erelid of lid van verdienste geschiedt slechts
op voorstel van het bestuur of op schriftelijk voorstel van
tenminste tien leden.
Ereleden zijn geen contributie verschuldigd. Voor het overige
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hebben zij dezelfde rechten en verplichtingen als de leden.
art. 8 VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
1.

2.
3.

Op straffe van de in het Huishoudelijk Reglement nader
vermelde sancties zijn de leden verplicht zich te onthouden van
alle handelingen op welke plaats of in welke hoedanigheid dan
ook verricht die:
a. in strijd zijn met de statuten, reglementen en gedragsregels
van de KGU en van de NBC;
b. het aanzien van de KGU of de NBC in het algemeen kunnen
schaden;
c. in strijd zijn met de wet, de Openbare orde of de goede
zeden.
Sancties kunnen uitsluitend worden opgelegd door het bestuur
van de KGU.
Bezwaar tegen een opgelegde sanctie kan binnen twee weken
bij het bestuur van de KGU worden ingediend.

art. 9 EINDE LIDMAATSHAP EN ERELIDMAATSCHAP OF LID
VAN VERDIENSTE
Het lidmaatschap, erelidmaatschap of lidmaatschap van
verdienste eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging;
c. door opzegging vanwege de vereniging;
d. door ontzetting.
art. 10

OPZEGGING DOOR LID

1.

Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het
bestuur.

2.

Het lidmaatschap eindigt onverminderd het bepaalde in art.
36 lid 3 op zijn vroegst met ingang van de dag volgende op
die waarop de schriftelijke opzegging werd ontvangen.
Indien bij opzegging geen tijdstip wordt vermeld, eindigt het
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3.
4.

lidmaatschap aan het eind van het lopende verenigingsjaar.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij dé verplichtingen van de leden van
geldelijke aard zijn verzwaard, ten zijne opzichte uit te sluiten.
Behoudens in geval van overlijden wordt enig gewezen lid dat
heeft opgezegd, geacht nog lid te zijn zolang het lid niet heeft
voldaan aan zijn financiële verplichtingen ten opzichte van de
vereniging of zolang enige andere aangelegenheid,
waarbij het lid is betrokken, niet is afgewikkeld, de ten
uitvoerlegging van een te nemen besluit daarin begrepen.
Gedurende deze periode kan de betrokkene geen rechten
uitoefenen, met uitzondering van rechten welke de afwikkeling
van de bedoelde aangelegenheid betreffen.

art. 11 OPZEGGING VANWEGE DE VERENIGING
1.

2.
3.
4.

Opzegging vanwege de vereniging is slechts mogelijk indien:
a. aan het lid krachtens statuten of reglementen van de NBC bij
onherroepelijk besluit een straf of disciplinaire maatregel is
opgelegd;
b. het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt;
c. van de vereniging redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
Het besluit tot opzegging wordt genomen door de Algemene
Vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of van
tenminste tien leden.
Het lid wordt ten spoedigste doch uiterlijk binnen vier weken
door middel van een aangetekend schrijven met op gave van
redenen van het besluit in kennis gesteld.
Het lidmaatschap eindigt in de Algemene Vergadering waarin
het besluit tot opzegging wordt genomen en waarbij het lid
aanwezig mag zijn, onmiddellijk na het nemen van het besluit
en anders met ingang van de dag volgende op die waarop de
schriftelijke opzegging wordt ontvangen.
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art. 12 ONTZETTlNG
1.

2.

3.

Ontzetting is slechts mogelijk, indien;
a. het lid handelt in strijd met de statuten of reglementen van
de vereniging;
b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Het besluit tot ontzetting kan slechts worden genomen door de
Algemene Vergadering op schriftelijk voorstel van het bestuur of
van tenminste vijf leden en met tenminste twee/ derde van de
geldig uitgebrachte stemmen.
Art. 11 leden 3 en 4 zijn van overeenkomstige toepassing.

art. 13 SCHORSING
1.

2.
3.
4.

Het bestuur is bevoegd om een lid tijdelijk, doch maximaal tot
de eerstvolgende Algemene Vergadering, te schorsen naar
aanleiding van handelingen, die in strijd zijn met zijn
lidmaatschap en/of gedragingen, die het belang van de
vereniging schaden.
Een dergelijk besluit wordt slechts genomen om betrokkene de
gelegenheid te bieden zijn verkeerde handelwijze te herzien.
Dit besluit dient met redenen en tijdsduur schriftelijk aan het
betreffende lid te worden medegedeeld, nadat deze in de
gelegenheid is gesteld zich te verweren.
Na afloop van de schorsingsperiode dient het betreffende lid:
a. schriftelijk te worden opgezegd volgens art. 11 der Statuten;
b. uit het lidmaatschap te worden ontzet volgens art 12 der
Statuten;
c. weer in rechte te worden hersteld, indien naar het oor deel
van het bestuur het betreffende lid zijn verkeerde
handelwijze heeft herzien en schriftelijk heeft toegezegd deze
niet te zullen herhalen.
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art. 14 ORGANEN
De vereniging kent;
a. een Bestuur;
b. een Algemene Vergadering;
c. een Kascontrolecommjssie.
art. 15 SAMENSTELLING BESTUUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Het Bestuur bestaat uit tenminste drie en maximaal vijf
meerderjarige NBC-leden, die door de Algemene Vergadering
uit de leden worden benoemd.
De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het
dagelijks bestuur.
De voorzitter wordt in functie gekozen. De overige functies
worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
Het kiezen van bestuursleden geschiedt uit een of meer
voordrachten.
Tot het opmaken van voordrachten zijn zowel het bestuur als
tenminste vijf leden bevoegd. Elke voordracht dient te zijn
voorzien van een schriftelijke bereidverklaring van de
kandidaat.
Een voordracht van het bestuur wordt bij oproeping ten minste
vier weken voor de Algemene Vergadering aan de leden
medegedeeld.
Een voordracht van vijf of meer leden moet tenminste twee
weken voor de Algemene Vergadering schriftelijk bij het bestuur
zijn ingediend.
Is er voor een bepaalde vacature meer dan één voordracht, dan
geschiedt de benoeming uit die voordrachten.
Is er voor een vacature geen voordracht opgemaakt, dan is de
Algemene Vergadering voor de vervulling van die vacature vrij
in haar keus.
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art. 16 EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
Het Bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. door periodieke aftreding;
c. door ontheffen uit de functie;
d. door bedanken;
e. door overlijden.
art 17 PERIODIEKE AFTREDING
1.
2.
3.

Ieder bestuurslid treedt drie jaar na zijn benoeming af volgens
een door het bestuur op te maken rooster van aftre den.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het
rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
Volgens rooster aftredende bestuursleden zijn terstond
herkiesbaar.

art. 18 SCHORSING EN ONTHEFFING UIT FUNCTIE VAN
BESTUURSLEDEN
1.
2.
3.

Ieder bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur tot de
eerstvolgende Algemene Vergadering uit de functie worden
ontheven.
Ieder bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden geschorst of uit functie worden ontheven.
Het besluit onder lid 1 wordt aan de leden kenbaar gemaakt.

art. 19 VERVULLING TUSSENTIJDSE VACATURES
Indien het aantal bestuursleden ten gevolge van één of meer
tussentijdse vacatures beneden drie is gedaald, blijft liet be
stuur bevoegd. Het is wel verplicht zo spoedig mogelijk in de
eerstvolgende Algemene Vergadering de vervulling van de open
plaats of plaatsen aan de orde te stellen.
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art 20 BESTUURSFUNCTIES: BESLUITVORMING BESTUUR
1.
2.

3.

4.

5.

6.

De functies van secretaris en penningmeester zijn in één
persoon te verenigen.
Het bestuur voorziet in de vervanging van voorzitter, secretaris
en penningmeester in geval van ontstentenis en ver deelt ook de
overige werkzaamheden over zijn leden.
Alle besluiten worden door het bestuur genomen bij
meerderheid der uitgebrachte stemmen. Bij staking van de
stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag.
Om te kunnen besluiten dienen tenminste drie bestuursleden
aanwezig te zijn, tenzij het zaken betreft die geen uit stel
gedogen.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het
oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de
inhoud van een besluit niet beslissend.
Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door
de secretaris notulen opgemaakt, die aan de bestuursleden
worden toegezonden. Deze worden in een eerstvolgende
vergadering al dan niet gewijzigd vastgesteld en door de
voorzitter en de secretaris ondertekend.
De functie van bestuurslid van de KGU is niet verenigbaar met
de functie van bestuurslid van de NBC of van een andere
NBC-kringgroep.

art. 21 BESTUURSTAAK EN BEVOEGDHEDEN
1.

2.

Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur
belast met het besturen van de vereniging.
Het richt zich daarbij naar de aanwijzingen betreffende de
algemene lijnen van het te volgen beleid, zoals die door de
Algemene Vergadering in de begroting of anderszins worden
gegeven.
Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de
Algemene Vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeen
komsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de
vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
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verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, Op
het ontbreken van goedkeuring van de Algemene Vergadering
kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
art. 22 DELEGATIE VAN BESTUURSTAKEN EN BEVOEGDHEDEN
1.

2.

Het Bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid met
name omschreven (bestuurs)taken te doen uitvoeren door één
of meer van zijn leden.
Bij toepassing van het bepaalde in lid 1 wordt aan het bestuur
(in haar vergadering) verslag uitgebracht.

art. 23 BEGROTING
1.

2.

Het Bestuur legt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van het
betreffende verenigingsjaar aan de Algemene Vergadering een
begroting van inkomsten en uitgaven ter vast stelling voor.
De begroting wordt aan de leden tenminste drie weken voor de
Algemene Vergadering toegezonden, al dan niet door publicatie
in het orgaan van de vereniging.

art. 24 JAARVERSLAG
1.

2.
3.

Het Bestuur brengt jaarlijks binnen drie maanden na afloop van
het betreffende verenigingsjaar aan de Algemene Vergadering
een schriftelijk jaarverslag uit.
Art. 23 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
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art. 25 BOEKHOUDING, REKENING EN VERANTWOORDING
1.

2.

3.
4.
5.

Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de
vereniging zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen
tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
Het bestuur doet jaarlijks binnen drie maanden, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten,
schriftelijk rekening en verantwoording aan de leden over zijn in
het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
Art. 23 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de
Algemene Vergadering strekt het bestuur tot decharge.
Het bestuur is verplicht de in de leden 1 en 2 bedoelde
bescheiden tien jaar te bewaren.

art. 26 COMMISSIES
1.

2.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid
bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
commissies, die door het bestuur worden benoemd.
Het bestuur kan aan een commissie algemene richtlijnen
verstrekken, die door de commissie in acht moeten worden
genomen.

art. 27 VERTEGENWOORDIGING
Onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van art. 21 lid 2 wordt
de vereniging in- en buiten rechte vertegenwoordigd door het
bestuur. De vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en
de secretaris gezamenlijk of bij ontstentenis van een van beiden door
zijn of hun plaatsvervanger(s).
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art. 28 KASCONTROLECOMMISSIE
1.

2.

3.

De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks uit haar leden een
commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen
uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt minimaal
eenmaal per jaar en uiterlijk en maand na afloop van het
verenigingsjaar de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Een
kascontrole
moet
door
twee
leden
van
de
kascontrolecommissie worden uitgevoerd. De commissie
heeft,indien zij dit wenselijk acht, de bevoegdheid een externe
deskundige te raadplegen. Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen.
De last van de commissie kan te allen tijde door de Algemene
Vergadering worden herroepen, mits de benoeming van een
andere commissie hier tegenover staat.

art. 29 DE ALGEMENE VERGADERING
1.
2.

3.

Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het
bestuur zijn opgedragen.
Jaarlijks wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden
na afloop van het verenigingsjaar, een Algemene Vergadering
-de Jaarvergadering -gehouden.
In de Algemene Vergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag als bedoeld in art. 24;
b. de rekening en verantwoording als bedoeld in art. 25;
c. het verslag van de kascontrolecommissie als bedoeld in
art. 28;
d. de benoeming van een kascontrolecommissie voor het
nieuwe verenigingsjaar;
e. de begroting als bedoeld in art. 23;
f. de voorziening in bestuursvacatures als gevolg van
periodiek aftreden respectievelijk tussentijds aftreden.
Andere Algemene Vergaderingen worden gehouden zo dikwijls
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het bestuur dit wenselijk acht.
art. 30 BIJEENROEPING
1.
2.

3.
4.

De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het
bestuur.
De leden worden tenminste drie weken tevoren opgeroepen
door toezending van een convocatie, die desgewenst in het
orgaan van de vereniging kan worden opgenomen.
De convocatie vermeldt plaats, datum en aanvangstijdstip van
de vergadering, alsmede de te behandelen agendapunten.
Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste 10
leden verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene
Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg
wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping
overgaan door oproeping of bij advertentie in een dagblad,
waarbij de convocatie dient te voldoen aan het gestelde in lid 3.

art. 31 TOEGANG EN STEMRECHT
1.
2.
3.
4.
5.

Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden van de
vereniging.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen
beslist het bestuur.
Ieder lid, behalve minderjarigen, heeft ter vergadering een
stem.
Een lid kan niet iemand anders machtigen het stemrecht
namens hem uit te oefenen.
Ieder lid, behoudens een jeugdlid, kan ter vergadering het
woord voeren, voorstellen doen, moties en amendementen
indienen, behoudens de beperkingen, die bij huishoudelijk
reglement aan de uitoefening van deze rechten worden gesteld.
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art. 32 VOORZITTERSCHAP EN NOTULERING
1.
2.

De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of
zijn plaatsvervanger.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de
secretaris van het bestuur of zijn plaatsvervanger notulen
opgemaakt. De goedgekeurde notulen worden door de voor
zitter en de notulist vastgesteld en ondertekend.

art. 33 BESLUITVOERING
1.

2.
3.

4.
5.

6.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden
alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Onder
meerderheid van stemmen wordt verstaan: de helft van het
aantal geldig uitgebrachte geldige stemmen + één.
Blanco stemmen worden voor de toepassing van het vorige lid
geacht niet te zijn uitgebracht.
Alle stemmingen ter benoeming van personen geschieden
schriftelijk. Alle overige stemmingen geschieden mondeling,
tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of
tenminste één lid zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke
stemming geschiedt bij ongetekende briefjes.
Indien niemand stemming verlangt, wordt het besluit bij
acclamatie genomen.
Indien mondelinge stemming dient plaats te vinden, kan de
voorzitter besluiten tot stemming bij zitten en opstaan, tenzij
één der leden hoofdelijke stemming verlangt. Ook kan de
voorzitter alsnog tot hoofdelijke stemming besluiten, indien hij
bij de stemming bij zitten en opstaan de uitslag niet kan
vaststellen.
Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende
benoeming van personen, wordt het voorstel geacht te zijn
verworpen.
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art. 34 BENOEMINGEN
1.
2.

3.
4.

Indien bij een stemming voor de benoeming van personen bij de
eerste stemming niemand de meerderheid heeft ver kregen,
wordt een tweede stemming gehouden.
Verkrijgt bij deze tweede stemming niemand de meerder heid
van stemmen, dan vindt herstemming plaats over de twee
personen, die het hoogste aantal geldige stemmen hebben
gekregen.
Zowel bij de tweede als bij herstemming is hij/zij gekozen, die
de meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft
gekregen.
Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

art. 35 VASTSTELLING BESLUITVORMING
1.

2.

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 werd gestemd over een niet schriftelijk
vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het
eerste lid bedoelde 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 lid dit verlangt. Door
deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.

art. 36 JAARLIJKSE BIJDRAGEN
1.

De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, waarvan het bedrag door de Algemene Vergadering
tegelijk met de begroting wordt vastgesteld. Daarbij kunnen de
leden in categorieën worden ingedeeld, waarvoor verschillende
bedragen zullen gelden.

2.

Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke
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3.

ontheffing van de verplichting tot het betalen van bijdragen
verlenen.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar
eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel
verschuldigd.

art. 37 REGLEMENTEN
1.
2.
3.

De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement
vaststellen.
Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de Wet
en/of deze Statuten.
Indien een huishoudelijk reglement is vastgesteld, dient dit ter
goedkeuring aan het hoofdbestuur van de NBC te worden
aangeboden.

art. 38 STATUTENWIJZIGING
1.

2.

3.

4.

Deze Statuten kunnen, onverminderd het bepaalde in de
volgende leden, slechts worden gewijzigd bij een met ten minste
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen
besluit van de Algemene Vergadering, waarin tenminste
twee/derde van de leden aanwezig is. Is niet twee/derde van de
leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een
tweede Algemene Vergadering gehouden over het voorstel zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, waarin
ongeacht het aantal aanwezige leden kan worden besloten, mits
met een meerderheid van twee/ derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
Tegelijk met de in art. 30 bedoelde convocatie wordt het
voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, aan de leden toegezonden, al dan niet
door publicatie in het orgaan van de vereniging.
Bovendien moet een afschrift van het in lid 2 bedoelde voorstel
tenminste vijf dagen voor de vergadering door hen, die de
oproeping tot de vergadering hebben gedaan, op een daartoe
geschikte plaats voor de leden ter inzage worden gelegd tot na
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Een wijziging van de statuten treedt niet in werking dan nadat
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deze door het hoofdbestuur van de NBC is goedgekeurd en van
de wijziging een notariële akte is opgemaakt.
art. 39 ONTBINDING
1.

2.
3.

De vereniging kan slechts worden ontbonden door een met
tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
genomen besluit, waarin tenminste twee/derde van de leden
aanwezig is. Is niet twee/derde deel van de leden aanwezig, dan
wordt binnen vier weken daarna een tweede Algemene
Vergadering gehouden over het voorstel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is geweest, waarin ongeacht het aantal
aanwezige leden kan worden besloten, mits met een
meerderheid van twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen.
Art. 38 leden 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing.
Een eventueel batig saldo wordt, na terugbetaling van
ontvangen subsidies en vereffening van andere schulden en
baten, gedurende twee jaar beheerd door de penningmeester
van het hoofdbestuur van de NBC. Indien binnen deze periode
een nieuwe kringgroep in het zelfde werkgebied wordt opgericht
en erkend door de NBC, wordt dit batig saldo aan deze
kringgroep ter beschikking gesteld. Wordt echter binnen de
gestelde termijn geen nieuwe kringgroep opgericht, dan wordt
het batig saldo nadien onder de overige erkende kringgroepen
van de NBC verdeeld.

art. 40 ONVOORZIENE ZAKEN
In gevallen waarin deze Statuten of het Huishoudelijk
Reglement niet voorzien of bij enig verschil van mening omtrent
de toepassing hiervan, beslist het bestuur in spoedeisende
gevallen onder nadere goedkeuring van de Algemene
Vergadering;
in andere gevallen de Algemene Vergadering.
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Begin 1993 deelde het bestuur van de Nederlandse Boxerclub
haar leden mede dat het gewenst was de clubstatuten te
herzien.
De daartoe in het leven geroepen commissie toog aan het werk
en beëindigde haar taak in oktober 1995. Op de buitengewone
algemene ledenvergadering van de Nederlandse Boxerclub d.d.
7 oktober 1995 werden de herziene statuten aangenomen en na
door de Raad van Beheer te zijn goedgekeurd bij de notaris
gepasseerd, waarna zij in januari 1996 rechtsgeldig werden.
Het NBC-bestuur achtte het gewenst dat bij de erkende
NBC-kringgroepen gelijkvormige statuten zouden worden
gehanteerd, die geënt zijn op de NBC-statuten.
Wederom toog de commissie aan het werk. Op de algemene
kringgroepenvergadering van 16 februari 1997 te Hoevelaken
werden, na aanvaarding van enige wijzigingsvoorstellen, de
voor de kringgroepen herziene statuten door de
kringgroepafgevaardigden aangenomen.
Op de buitengewone algemene ledenvergadering van de
Kringgroep Utrecht e.o. van de NBC d.d. 13 oktober te
Maarsbergen werd akkoord gegaan met deze herziene
kringgroepstatuten en aldus aangenomen.
Hierdoor komen de bij de oprichting van de KGU d.d., 31 maart
1989 te Vianen aangenomen kringgroepstatuten te vervallen

Maarsbergen, 13 oktober 1997
De voorzitter,
H.C.J. Beuks

De secretaris,
J. Dijkman
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