STATUTENWIJZIGING VERENIGING: 3111456.01/CH
Heden twee april tweeduizend tien, verschenen voor mij,
Mr Wilhelm Arnold Cornelis Haverkamp, notaris te Warmond, gemeente Teylingen:
1. de heer Willem David Hartsteen, wonende enzovoorts;
2. mevrouw Antje Hendrikje Trip, wonende enzovoorts.
De verschenen personen, ten deze handelend als voorzitter respectievelijk secretaris
van de vereniging: SAAB CLUB NEDERLAND, gevestigd te Utrecht en thans
kantoorhoudende ten huize van de secretaris van de vereniging enzovoorts, en als
zodanig de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend, mede blijkende uit de
notulen van de bijzondere ledenvergadering van de vereniging van vijf februari
tweeduizend tien, van welk besluit blijkt uit de notulen van voormelde vergadering,
welke notulen aan deze akte zullen worden gehecht.
Uit gemelde notulen en uit andere reeds eerder aan de leden en ereleden
toegezonden stukken blijkt:
1. In de convocatie tot de vergadering is vermeld, dat de vaststelling van de statuten
aan de orde zal komen.
2. De leden en ereleden hebben tenminste twee weken vóór bedoelde algemene
ledenvergadering de convocatie ontvangen.
3. In het bestuur bestaan geen vacatures.
4. Het voorstel tot statutenwijziging heeft tenminste vijf dagen voor de bedoelde
vergadering tot en met de dag na de vergadering voor alle leden ter inzage
gelegen bij de secretaris van de vereniging, omtrent welke terinzagelegging bij
voormelde convocatie mededeling is gedaan.
5. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd, zodat thans rechtsgeldig tot
statutenwijziging kan worden besloten.
6. Alle aanwezige leden en ereleden hebben de presentielijst getekend, zodat zij
conform het huishoudelijk reglement rechtsgeldig aan de stemmingen kunnen
deelnemen.
7. Ter vergadering waren aanwezig eenenzestig (61) leden.
8. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met algemene stemmen, zodat is
voldaan aan de statutaire eis van twee/derde meerderheid voor het besluit tot
statutenwijziging.
Voornoemde vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken voor Midden-Nederland te Utrecht, met dossiernummer
40480080. De wijzigingen in het bestuur van de vereniging, welke wijzigingen
hebben plaatsgevonden in de algemene ledenvergadering van de vereniging, die
onmiddellijk na de bijzondere vergadering op dezelfde dag is gehouden, waaronder
ook de wijziging van het adres van de vereniging, zijn nog niet in het handelsregister
verwerkt, maar zijn door mij notaris, aanwezig op die vergadering, zelf
geconstateerd, en blijken ook uit de notulen van die vergadering, welke ook aan deze
akte zullen worden gehecht.
Ter uitvoering van het besluit van gemelde bijzondere ledenvergadering verklaarden
de verschenen personen, handelend als gemeld, thans, dat alle artikelen van de
bestaande statuten vervallen en dat met ingang van heden gelden de navolgende

STATUTEN
Naam, Zetel en Duur
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam:
SAAB CLUB NEDERLAND.
2. De vereniging is gevestigd in Utrecht.
3. De vereniging is opgericht op achtentwintig november negentienhonderd
negenenvijftig en thans aangegaan voor onbepaalde tijd.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt zich ten doel, de saamhorigheid tussen en de belangen van
de Nederlandse berijders van automobielen van het merk SAAB (Svenska
Aeroplan Aktie Bolaget) te bevorderen met alle daartoe strekkende middelen.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. de uitgave van een verenigingsorgaan;
b. de organisatie van puzzle-, behendigheids-, kaartlees-, oriëntatie- en
sterritten;
c. het inschrijven van merken- en clubteams in door derden te organiseren open
ritten - te rijden onder de reglementen van de hierboven omschreven aard.
d. het samenwerken met andere rechtspersonen.
LIDMAATSCHAP
Artikel 3.
1. De vereniging bestaat uit gewone leden, jeugdleden, leden van verdienste en
ereleden.
2. Leden, ereleden en jeugdleden zijn berijders en/of sympathisanten van SAABautomobielen of hun huisgenoten, die als zodanig zijn toegelaten
overeenkomstig het bepaalde in artikel 4.
3. Ereleden zijn zij, die zich voor het doel van de vereniging bijzonder verdienstelijk
hebben gemaakt.
4. Leden van verdienste zijn zij, die zich voor het doel van de vereniging meer dan
verdienstelijk hebben gemaakt.
5. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen.
6. Onder leden worden hierna ook ereleden en leden van verdienste gerekend,
onder gewone leden ook leden van verdienste, tenzij nadrukkelijk in deze
statuten anders is aangegeven.
Artikel 4
1. Het lidmaatschap wordt verkregen door aanmelding bij het bestuur, dat over
toelating van het lidmaatschap beslist. Bij niet-toelating door het bestuur kan de
algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering benoemd met tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
3. Leden van verdienste worden op voorstel van het bestuur door de algemene
ledenvergadering benoemd met tenminste twee/derde van het aantal
uitgebrachte geldige stemmen.
Artikel 5.
1. De leden zijn verplicht de bepalingen van deze statuten en het huishoudelijk
reglement na te komen. De gewone leden, zijn bovendien verplicht een jaarlijkse

contributie te betalen, waarvan het bedrag wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
2. Ereleden hebben dezelfde rechten en plichten als gewone leden, doch zijn voor
het leven vrijgesteld van het betalen van contributie.
Artikel 6.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door het niet meer voldoen door een gewoon lid aan een van de vereisten
voor het lidmaatschap gesteld, zulks automatisch aan het einde van het
verenigingsjaar waarin dat feit zich heeft voorgedaan, behoudens door het
bestuur voor ten hoogste één jaar te verlenen dispensatie;
c door royement door het bestuur wegens wanbetaling;
d door royement door de algemene ledenvergadering;
e door overlijden.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient tenminste één maand voor het
einde van het verenigingsjaar te geschieden. Zij geschiedt door een schriftelijke
kennisgeving aan de secretaris. Deze is verplicht de ontvangst te bevestigen.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad loopt het lidmaatschap door tot
het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.
3. Royement door de algemene ledenvergadering geschiedt op voorstel van het
bestuur. Het kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de
statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Het betreffende besluit wordt door de algemene ledenvergadering genomen met
de meerderheid van twee/derde van de geldige stemmen en nadat de betrokkene
in de gelegenheid is gesteld zich te verweren.

GELDMIDDELEN.
Artikel 7.
1. Donateurs kunnen zijn zij, die met het doel van de vereniging sympathiseren
zonder het lidmaatschap te willen of te kunnen verwerven.
Donateurs betalen tenminste een door de algemene ledenvergadering vast te
stellen minimum bijdrage.
Indien een donateur zijn betaling niet continueert wordt de relatie tussen hem en
de vereniging geacht te zijn beëindigd.
2. Donateurs hebben geen toegang tot de activiteiten van de vereniging,
behoudens door het bestuur te verlenen dispensaties. Zij ontvangen wel het
verenigingsorgaan en hebben het recht de algemene ledenvergaderingen als
toehoorder bij te wonen.
Artikel 8.
De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies en bijdragen van de
leden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere baten.

BESTUUR.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die uit hun midden een
secretaris en penningmeester aanwijzen.
2. De voorzitter wordt in functie gekozen. De andere bestuursfuncties worden door
de bestuursleden in onderling overleg verdeeld.
3. De bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering uit de
leden der vereniging.
4. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of -ontslaan indien
zij daartoe termen aanwezig acht.
Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde
deel der geldig uitgebrachte stemmen.
5. De bestuursleden zijn bevoegd te allen tijde zelf hun ontslag te nemen, mits dit
schriftelijk geschiedt met een opzegtermijn van tenminste drie maanden.
6. Een bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is herkiesbaar.
7. Een bestuurslid is maximaal twee keer herkiesbaar, zodat hij maximaal drie
aaneengesloten termijnen zitting in het bestuur kan hebben. Een bestuurslid is
dan alleen opnieuw na die drie termijnen herkiesbaar, met een meerderheid van
tenminste twee/derde van het aantal stemmen.

BESTUURSTAAK - VERTEGENWOORDIGING.
Artikel 10
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht binnen een redelijke termijn een algemene
ledenvergadering te beleggen om in de bestaande vacature(s) te voorzien.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden
benoemd en waarvan de taak, werkwijze en samenstelling worden geregeld.
4. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk
handelende bestuursleden.
In financiële zaken wordt de vereniging bij voorkeur vertegenwoordigd door de
voorzitter en de penningmeester en in andere aangelegenheden door de
voorzitter en de secretaris.
5. 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.
6. Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen, vervreemden of
bezwaren van onroerende goederen, behoeft het bestuur de machtiging van de
algemene ledenvergadering.
7. Het bestuur behoeft eveneens de machtiging van de algemene ledenvergadering
voor handelingen waarvan het bedrag of de waarde de totale jaarcontributie te
boven gaat.
Van deze machtiging behoeft niet tegenover derden te blijken.
8. Indien er in een concrete zaak sprake van belangenverstrengeling is, of de
meerderheid van de andere bestuursleden vindt dat er sprake van
belangenverstrengeling is, mag dat bestuurslid in die concrete zaak geen
gebruik maken van zijn stemrecht binnen het bestuur.

ALGEMENE LEDENVERGADERING
Artikel 11
1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene
ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur is verplicht aan deze
vergadering zijn jaarverslag uit te brengen en doet onder overlegging van een
balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording van zijn, in
het afgelopen jaar, gevoerd bestuur.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie
van twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Bovendien benoemt de algemene vergadering een reserve-lid. De commissie
onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de
jaarvergadering, waar de betreffende rekening en verantwoording wordt
behandeld, verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht aan de
commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, mee te werken
aan de door de commissie eventueel verlangde controle van de kas of van
andere vermogenswaarden van de vereniging en de commissie inzage te geven
in alle boeken en bescheiden van de vereniging.
Artikel 12.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met
inachtneming van een termijn van veertien dagen. De oproeping geschiedt door
middel van een publicatie in het cluborgaan en/of op de website van de
vereniging.
Algemene ledenvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur aan te
wijzen plaats.
2. Behalve de in artikel 11 bedoelde jaarvergadering zullen algemene
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig of
wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste vijftien leden.
3. Na ontvangst van een zodanig verzoek is het bestuur verplicht tot bijeenroeping
van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit
door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het
bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.
Artikel 13.
1. Alle leden - gewone, jeugd, leden van verdienste en ereleden - hebben toegang
tot de algemene ledenvergadering. Alle leden hebben daar één stem.
2. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid doen
uitbrengen, met dien verstande dat niemand voor meer dan één ander lid zijn
stem kan uitbrengen. Gemelde volmacht dient alsdan voor de stemming aan de
voorzitter van de vergadering te worden overhandigd.
3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot/partner of één
van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen.
4. Alle besluiten worden genomen met gewone meerderheid van ter vergadering
uitgebrachte geldige stemmen, tenzij in deze statuten of in de op deze statuten
berustende reglementen anders is bepaald. Staken de stemmen dan volgt een
herstemming tussen de twee kandidaten die bij de eerste stemming de meeste
stemmen op zich verenigden. Staken bij de tweede stemming de stemmen
wederom, dan beslist het lot.
5. Stemmingen over zaken geschieden mondeling of door hand opsteken. Staken
de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Het bestuur kan besluiten ook anderen dan leden en andere genoemden toe te
laten tot de algemene vergadering of een gedeelte daarvan.

Artikel 14
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal een der andere bestuursleden als leider der vergadering
optreden.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris
of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.
GESCHILLEN
Artikel 15.
Geschillen omtrent de uitlegging of toepassing der statuten en de reglementen
worden door het bestuur beslist.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 16.
1. Wijziging in deze statuten kan slechts worden aangebracht bij besluit van de
algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen. Zij, die de oproeping tot de algemene
ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben
gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor 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.
Die daartoe geschikte plaats kan ook de website van de vereniging zijn.
2. Een algemene ledenvergadering, waarin statutenwijziging zal worden
voorgesteld, dient tenminste drie weken van tevoren aangekondigd te worden.
3 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hier van een notariële akte
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING EN VEREFFENING
Artikel 17
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 16 zijn van toepassing.
2. Bij ontbinding zullen de bezittingen van de vereniging ter bate van een op de
ontbindingsvergadering vast te stellen doel komen. Besloten zal kunnen worden
deze bezittingen of de opbrengst daarvan te verdelen onder hen die alsdan lid
zijn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 18
1. Een door de algemene ledenvergadering vast te stellen huishoudelijk reglement
geeft, voor zover nodig, nadere regels omtrent lidmaatschap, de introductie, het
bedrag der contributies en entreegelden, de werkzaamheden van het bestuur, de
vergaderingen en alle verdere onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst
voorkomt.
2. Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de
algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen.
Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken

van of in strijd zijn met de bepaling van de wet of van de statuten.
WAARVAN AKTE is verleden te Warmond, gemeente Teylingen op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is
aan hen opgegeven en toegelicht. De verschenen personen hebben verklaard op
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een
conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.

