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OPRICHTING EN STATUTEN VAN ËEN VTRENIGING

Vandaag, vier mei
tweeduizend vier verschenen voor rnl.;,

Mr. Robert Gerardus Petrus Maria van den Eijnden,
notaris te Etten-Leur:
1. de heer CHRlqTnAN ADRIANUS '

2. de heer WPUT-ER qARL [lARlE Ulfll,FlN-G,

3. de heer ED-UARD BEI|BERTUb EUSEBIUS TFN BERGE, geboren te 
--

De verschenen personen verklaarden bij deze een vereniging op te richten en 
-daaruoor vast te stellen de navolgende

STATUTEN:
Naarn en Zetgl*
Artikel 1.

EN INDIAN CLUB 'THEDe vereniging draagt de naam:
S|LENT €Y FELLOWS" en

HARLEY-DAVIDSON
is gevestigd te Chaam.

Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:

a) de belangen van berijders van Amerikaanse motorfietsen met ê€Íl 

-
bouwjaar tot en met negentienhonderd vijf en zestig in het algemeen, en
die van de leden in het bijzonder, te behartigen, in de
grensoverschrijdende regio begrensd door ongeveer de lijn Roosendaal-
Antwerpen-Lommel-Eindhoven-s'-Hertogen bssch-via A59 -Roosendaal,
voor zover deze met het rijden en instandhouden van genoemde
motorfietsen verband houdêfi -

b) onder haar leden een vriendschapsband te vormen en te
2. Zij tracht dit doel te bereiken door alle wettige middelen en in

door:
a) het in het clubverband beoefenen van de motorsport, onder meer door -

het organiseren van toerritten en andere evenementen-

onderhouden.-
het bijzonder -

b) het samenwerken met andere motorclubs



c)

Duur.

het onderhouden van contacten met instanties, instellingen en dergelijke
die nuttig zijn voor het genoemde verenlgingsdoel.

Artikel 3.
De vereniging is opgericht de dato een januari tweeduizend drie en is aangegaan
voor onbepaalde tijd.
Lidmaatsqhan.
Artikel 4"
1. De vereniging kent gewone leden, aspirantleden en ereleden.

Waar in deze statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde
reglementen of genomen besluiten sprake is van een lid of leden worden 

-daaronder zowel de gewone als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelfik 
-anders is bepaald of kennelijk anders is bedoeld .

2. Gewone leden zijn zij,'die aspirant lid zijnde, door de algemene
ledenvergaderinE zijn toegelaten, in het bezit zijn van een Amerikaanse
motorfiets met een bouwjaar tot en met negentienhonderd vijf en zestig en -
door het bestuur als zodanig tot de vereniging zljn toegelaten.
Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algernene
ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
De algemene vergadering kan deze bevoegdheid delegeren aan een door -
haar uit het midden te benoemen commissie bestaande uit tenminste drie .-_
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

3. Aspirant leden zijn zij die zich als aspirant lid bij het bestuur hebben
aangemeld, in het bezÍt zijn van een Amerikaanse motorfiets met êêÍl 

-
bouwjaar tot en met negentienhonderd vijf en zestig en door het bestuur als -
zodanig zijn toegelaten.
Aspirant leden kunnen gewoon lid worden van de vereniging na schriftelijke -
of mondelinge stemming op de eerstvolgende algemene ledenvergadering -
waarbij het aspirant lid aanwezig dient te zijn.

4. Ereleden zijn zij die, op grond van bijzondere verdiensten voor de vereniging,
als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd en hun benoeming
hebben aanvaard

Artikel 5.
Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of
overgang.
Artikel Q.
1. Het lidmaatschaP eindigt:

a) door de dood van het lid. ls een rechtspersoon lid van de vereniging, dan
eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoud te bestaan, ook als dit 

-ophouden te bestaan het gevolg is van een fusie.
b) door opzegging van het lidvl uvv.

c) door opzegging door de vereniging.
d) door ontzetting.

Z. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen -
het einde van een verenigingsjaar mits schriftelijk en met inachtneming van -
een opzeg termiin van tenminste vier weken.
Niettemin is onmiddellijk beëindiging van het lidmaatschap door opzegging -
mogelijk:
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a) indien redelijkerwtjs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten -
voortduren;

b) binnen een maand nadat een besluit, waarbij anders dan geldelijk de 
-rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, -

aan een lid bekend is geworden of medegedeeld;
c)binneneenmaandnadateen|ideenbes|uitismedegedeeldtat-

omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap en de -
verplichting tot betaling van contributie door tot het einde van het lopende
verenigingsjaar.
3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts -

geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar.
De opzegging geschied door het bestuur, schriftelijk en met inachtneming van

een opzegtermijn van'tenrninste vier wekerl.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats Ïvanneer -_
een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten van het 

-
lidmaatschap gesteld te voldoen, alsook wanneer redelijker wijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

-Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van overeenkomstige 

-toepassing
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een
lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging hande[t, -
zoals onder rneer in het geval van de ondanks betalingsherinnering niet of -
niet tijdige betaling van zijn jaarlijkse bijdrage, of wanneer een lid de
vereniging of de leden op onredelijke wijze benadeelt. Ontzetting kan ook 

-geschieden wanneer een lid een lidmaatschap aangaat of aangegaan is van

een vereniging met tegengestelde belangêÍl.
De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste
van het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis stelt.
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. -
Het besluit der algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worde
genomen met een gewone meerderheid van het aantal uitgebrachte 

-
stemmen
Indien de algemene ledenvergadering niet in staat geacht mag worden om dit

beroep te behandelen dan kan de algemene ledenvergadering een

comml$sle
Het besluit

benoemen die het beroep behandelt.
van de commissie is dan bindend.

Het bepaalde in artikel 4lid 2laatste zin is van overeenkomstige toepassj!9.-
Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, bliift -
desnietternin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd- *

Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of -
besluiten van de vereniging, of de vereniging op onredelijke wijze benadeeld,

schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes 
-maanden.

Het bepaalde in lid 4 omtrent "beroep" is van overeenkomstige toepassing- -
Donateurs.

5.

6.

Artikel 7.



Donateurs
Het bestuu

zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten.
r is bevoegd het donateurschap door schriftelijke opzegging te doen -

eindigen.
Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage te 

-verlenen, waarvan de minimale grootte door de algemene ledenvergadering wordt
vastgesteld.
Sponsors.
Artikel 7a.
Sponsors zijn zij, die door het bestuur zijn toegelaten om een door de vereniging -
georganiseerd evenement financieel te ondersteunen en/of mogeliik te maken.-
Geldmiddelen.
Artikel 8.
1" pg geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de jaarlijkse bijdragen van de

gewone|edenenasf[rant|eden,donateurSenSponsors,eventue|e-
entreegelden, erfstellingen, legaten, schenkingen en andere inkomstefi. -_-

2. leder gewoon lid en aspirant-lid is jaarlijks een bedrag aan contributie 

-
verschuldigd, welk contributiebedrag wordt vastgesteld door de algemene 

-ledenvergadering. Behoudens het geval dat de algemene vergadering
uitdrukkelijk bepaald dat ook de ereleden vorengemelde bijdrageplicht -__-

Bestuur.
Artikel L
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven personen. De -

voorzitter, secretaris en de penningmeester worden in functie gekozen. Een -
der bestuursleden dient uit Nederland te komen en een uit België.-
lndien het bestuur uit meer dan drie personen bestaat, vormen de voorzitter,

de secretaris en de penningmeester het dagelijks bestuur.
Z. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden, dan

wel de bestuurders van de ledenrechtspersonen, van de vereniging 
---*benoemd

De algemene vergadering stelt tevens het aantal der bestuurders vast, met -
inachtnemi ng van artikel I lid 1rl rgvr .Lr rvt l rr. rv t

In het laatste jaar van een functie wordt een kandidaat-lid benoemd als het -
betreffende bestuurslid zich niet herkiesbaar stelt, welk kandidaatsbestuurslid
het|aatstejaarmee|ooptmethetoptevo|genbestuurs|id.-
Het in deze statuten bepaalde is voor zover nodig van overeenkomstige 

-toepassing op de kandidaat bestuurder.
Bestuurders kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de
algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
Terzake van schorsing of ontslag besluit de algemene vergadering met een
meerderheid van tweelderde van de uitgebrachte stemmen.

4. Indien in geval van schorsing van een bestuurderde algemene vergadering -
niet binnen drie maanden daama tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de -
schorsing.

3.

De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een

raadsman doen bijstaan.
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S. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar-

Onder een jaar wordt ten deze verstaan de periode tussen twee
opeenvo|gendejaar|ijksea|gemenevergaderingen'
De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster:

een volgens het rooster aftredend bestuurslid kan zich onmiddellijk
herkiesbaar stellen
In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogeliik vooreien.

6. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.
Artikel 10.
1. Het bestuur is

Een eventueel
belast met het besturen van de vereniging.-
dagetijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding van de 

-veren€rng.
Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan

een eventueel dagelijks bastuur-
Z. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede bevoegd

te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, tot verkrijging,

vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van

overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdeltjk -.--
medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich

zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor

besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.

Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze
rechtshandel i nge n n iet rechtsge ld ig worden vertegenwoord igd.

Artikgl 11.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
Z. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenltjk -

handelende leden van het dagelijks bestuur-
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van vofmacht aan een of meer

bestuurders, alsook aan andere, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de -
vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.-

De alqgmenq yergaderinq.'
Artikel 12.
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in een door het bestuur te 

-bepalen locêtiÊ.
Jaarlijks wordt ten minste een algernene vergadering gehouden en wel 

-binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar - hetwelk samenvalt -
met het kalenderjaar - behoudens verlenging van deze termijn door de 

-
algemene vergadering.
In deze algemene vergaderÍng brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en doet
het onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten en -
overigens van de nodige bescheiden rekening en verantwoording van zijn in -
het afgelopen veren igingsj aar gevoerde bestuu r.

Jaarlijks benoemt de algemene vergadering een commissie tot onderzoek -
van de in het vorige lid bedoelde stukken, welke commissie bestaat uit ten -
minstetwee|edendiegeendee|uitmogenmakenvanhetbestuur.-
Het bestuur doet de stukken tenminste een maand voor de dag, waarop de -
algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden
behandeld, toekomen aan de commissie"-

2.

3.
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De commissie onderzoekt deze stukken en brengt aan de algemene __-
vergadering verslag uit van haar bevindingen.
Vergt dit onderzoek naar oordeel der commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige --
doen bijstaan.

4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen
en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven

Artikel 13.
1. Naast de algemene vergadering bedoeld in het vorige artikel, worden

algemene vergaderingen bijeengeroepen door het bestuur zo dikwijls het dit -
wenselijk oordeelt.
Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is
tot het uitbrengen vah twee tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige
algemene vergadering, is het bestuur 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 de bijeenroeping van de algemene vergadering
overgaan
De bijeenroeping der algemene vergadering geschiedt door schriftelijke --_
mededeling aan de stemgerechtigden, waarbij de oproep der vergadering 

-tenminste zeven dagen voor aanvang van de vergadering verzonden dient te
zïn.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld ln een
agenda.

4. Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering
plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten *

nemen, mits tenminste een zodanig aantal stemgerechtigden ter vergadering
aanwezig is als is gerechtigd tot het uitbrengen van de helft van het aantal -
stemmen dat in een voltallige vergadering kan worden uitgeb,racht en geen -
van hen, nog het bestuur, zich tegen besluitvorming verzet.
Indien hijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op kortere -.
dan de voorgeschreven termijn, kan de algemene vergadering niettemin
rechtsgeldige besluiten nernen, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als
gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van tweetiende gedeelte -
der stemmen zich daartegen verzet.
Het bepaalde in de eerste zijn van dit lid is van overeenkomstige toepassing
op besluitvorming door de algemene vergadering inzake onderwerpen die 

-niet op de agenda werden vermeld.
Artikel 14
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden, de personen die 

-deel uitmaken van de organen van de vereniging, alsmede degenen die

daartoe door de algemene vergadering of het bestuur zijn uitgenodigd.
2.Stemgerechtigdindea|gemenevergaderingzijnde|eden.-

leder van hen heeft een stem, ledere stemgerechtigde is bevoegd zijn stem -
door een schriftelijk daartoe gemachtigde andere stemgerechtigde te doen -
uitbrengen
Een stemg
optreden.

erechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gemachtigde -
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3. Een eenstemmig besluit van al degenen die in de algemene vergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heefi mits met -
voorliennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de

algemene vergadering,
De voorzitter bepaald de wijze waarop de stemmingen in de algemen
vergadering worden gehouden met inachtneming van artikel 14.2.

5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschrevên, worden genomen bij volstrekte meerderheid
van de uitgebrachte stemmenYqar s9 urrttvvrs

Bij staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de
stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot.

Indien bij verkiezing van meer dan twee personen door niemand êêÍl __----
volstrekte rneerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee
personen, die het
tussenstemming.

grciotste aantal stemmen kregen, zonodig na

Artikel 15
T. óè agemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens 

-afuezigheid, door de vice voorzitter en bij diens afwezigheid door een door -
het bestuur aangewezen bestuurdêr.
Zijn geen bestuurders aanwezig, dan vooziet de vergadering zelf in haar 

-leiding.
Z. Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel, dat -

door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. HeEelfde geldt -
voor de inhoud van een genomen besluit, vooreover werd gestemd over een
niet schriftelijk vastgesteld vaorstê|.

3. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden -
door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persooÍl.-
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemen
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de vootzitter en de 

-
secretaris van die vergadering ondertekend.

Sta.tutenwijziging.
Artikel 16.
1. \Mjziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de

algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat 
-a|daarwijzigingvandestatutenza|wordenvoorgeste|d.-

2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen -
voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, toesturen aan de leden en *
op een geschikte plaats ter inzage leggen aan de leden tot na afloop van de -
dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts
worden besloten rnet een meerderheid van ten minste h^tee/derde van het -
aantal uitgebrachte stemmen,

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte

ls opgemaakt.
leder lid van het
doen passeren.

dagelijks bestuur is bevoegd de akte van statutenwijziging te



I

S. Het bepaalde in de leden een en twee van dit artikel is niet van toepassing, -
indien ter algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of 

-
vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene
stemmen is aangenomen.

O. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte vàÍl 
--statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals -

deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de 

-kamervankoophandelenfabriekengehoudenhande|sregister.-
Ontbindino en vere$ening.
Artikel 17.
1. Het bepaalde in artikel 16

toepassing op een besluit
feden 1,2 ,3 en 5 is van overeenkomstige
van de algemene vergadering tot ontbinding van de

vaststelling en tot wijziging van een reglement is het
6, leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.-

verenlgrng.
Z. De aQêmène vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de *

besternming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in
overeenstemming met het doel van de vereniging.

3, Tenzij de algemene vergadering anders besluit geschiedt de vereffening door
het bestuur.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar veÍïnogen nodig is-

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel 

-mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de verenigin
uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "i1'1 

-
liquidatie"

Artikel 18.
1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, waarin

onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of -
met deze statuten.

3. Op de besluiten tot
bepaalde in artikel 1

SLOTVERKLARINGEN
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

1. Tot de eerste bestuursleden van de vereniging zljn benoemd:
de heer Christiaan Adrianus Comelis Antonius Bastiaansen, voornoemd,
als voorzitter,
de heer Wouter Carl Marie Wilking, voornoemd, als secretaris; ---
de heer Eduard, Rembertus Eusebius ten Berge, voomoemd, als
penningmeester.

2. Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig decembe
tweeduizend vier.

3. De vereniging is thans gevestigd te 4861 PV Chaam, Schuttershoefweg 84.-
WAARVAN AKTE is verleden te Etten-Leur 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 deze personen opgegeven en toegelicht'
De verschenen personen hebben verklaard tUdig voor het verlijden van de inhoud

van de akte te hebben kennisgenomen en daannee in te stemmen en voorts te -



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIET:

ffi

w


