
Uittreksel van de notulen van de ledenvergadering van de Skoda Oldtimer Club gehouden op  

te 

Als enig agenda punt staat op de agenda het opnieuw vaststellen der statuten, conform artikel 14 

van de statuten.  

De voorzitter stelt vast dat er op     mei 2016 een eerste vergadering ex artikel 14 van de statuten 

heeft plaats gevonden.  Bij deze vergadering was niet het vereiste quorum aanwezig.  Hierop is 

binnen vier weken een tweede vergadering bijeen geroepen met het opnieuw vaststellen der 

notulen.  

De voorzitter stelt vast dat de oproepingen op juiste wijze zijn geschied.  

De voorzitter brengt het voorstel tot wijziging van de statuten in stemming. Dit voorstel wordt met  

… stemmen voor en …  stemmen aangenomen. De vergadering stelt de statuten integraal opnieuw 

vast conform onderstaande tekst. Zij machtigt de instrumenterende notaris in overleg met het 

bestuur zo nodig technische juridische niet inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.  

De vergadering machtigt elk bestuurslid deze statuten notarieel te doen vastleggen.  

Onmiddellijk na het nemen van dit besluit worden de notulen op dit punt samengesteld, voorgelezen 

en door de vergadering vastgesteld. 

 

Aldus  vastgesteld ter vergadering van 

 

 

Voorzitter     secretaris 

 

 

 

  



STATUTEN: 

NAAM EN ZETEL. 

Artikel 1: 

De vereniging draagt de naam: “Skoda Club Nederland”.  Zij heeft haar zetel in de gemeente 

Zaltbommel.  

DOEL. 

Artikel 2: 

1. De vereniging heeft ten doel het gezamenlijk en in clubverband behouden van automobielen  

van het merk Skoda. Alsmede  het houden van bijeenkomsten voor en ten behoeve van 

eigenaren van automobielen van heet merk Skoda, en voorts het geven van bekendheid aan 

het merk Skoda en haar geschiedenis alles in de ruimste zin des woord.  

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door uitwisseling van gegevens, onderdelen en 

adviezen zo wel op individuele basis als via het clubblad, een website , andere sociale media 

en door het houden van bijeenkomsten, alles in de ruimste zin des woords. 

 

 

Verenigingsjaar  

Artikel 3: 

1. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 

 

LIDMAATSCHAP. 

Artikel 4: 

1. De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in de statuten wordt gesproken van 

leden of lid wordt/ worden daaronder verstaan zowel gewone leden als de ereleden tenzij 

het tegendeel blijkt. 

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in artikel 5 

bepaalde. 

3. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het 

kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene vergadering als zodanig zijn 

benoemd. 

Artikel 5: 

1. Als lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek dienaangaande bij het 

bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over toelating. Bij niet toelating door het 

bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. Als gewoon lid kunnen 

worden toegelaten natuurlijke en rechtspersonen.  



2. Ereleden worden door de algemene vergadering benoemd, op de gronden vermeld in artikel 

4 lid 3.  

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar noch vatbaar om door 

erfopvolging te worden verkregen.  

4. Minderjarigen behoeven voor hun toetreding de schriftelijke toestemming van hun wettelijk 

vertegenwoordiger. 

5. Het lidmaatschap vangt niet eerder aan dan nadat het toegelaten lid aan zijn financiële 

verplichtingen heeft voldaan.  

Artikel 6: 

1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste drie maanden, 

in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door 

handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. 

Gedurende de periode dat een lid is geschorst, kunnen aan het lidmaatschap verbonden 

rechten niet worden uitgeoefend terwijl de lidmaatschapsverplichtingen in stand blijven. 

2. De schorsing eindigt na maximaal drie maanden , tenzij het lidmaatschap voordien op grond 

van een der gronden in artikel 7 eerder zal zijn geëindigd. 

Artikel 7. 

 

1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door overlijden van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn 

lidmaatschap wanneer de rechtspersoon ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 

c. door opzegging namens de vereniging; 

d. door ontzetting. 

 

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden tegen het einde van een 

verenigingsjaar, met in achtneming van een opzegtermijn van vierwerken. Zij geschiedt  

schriftelijk. De secretaris is verplicht de ontvangst van de opzegging binnen veertien dagen 

schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig of niet schriftelijk is geschied, loopt 

het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het 

bestuur anders besluit. 

 

3. Het lidmaatschap eindigt na opzegging echter met onmiddellijke ingang :  

- als van het lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat het lidmaatschap voortduurt; 

- nadat een besluit aan het lid bekend is geworden of medegedeeld waarbij de rechten 

van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, tenzij het betreft een 

wijziging van geldelijke rechten en verplichting. 

- nadat het lid een besluit ter kennis is gebracht of gekomen tot omzetting van de 

vereniging in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing. 

 

4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van een 

kalenderjaar geschieden door het bestuur met inachtneming een opzegtermijn van vier 



weken. De opzegging geschiedt schriftelijk en met opgave van reden.  Welke redenen slechts 

kunnen zijn: 

- het bij herhaling door het lid niet voldoen aan zijn verplichtingen jegens de vereniging 

- het in redelijkerwijs van de vereniging kunnen vergen dat het lidmaatschap voortduurt.  

 

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid 

herhaaldelijk in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, 

of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, 

dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van reden(en) in kennis 

stelt.  

 

6. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep 

te gaan bij de Algemene Ledenvergadering. Het besluit van de algemene vergadering tot 

bevestiging van de opzegging of ontzetting  kan slechts worden genomen met een 

meerderheid van twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Gedurende de 

beroepstermijn is het betrokken lid geschorst. 

 

7. Wanner het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht reden of oorzaak, 

eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar door het lid 

verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. 

GELDMIDDELEN. 

Artikel 8: 

1. De geldmiddelen van de vereniging kunnen onder meer bestaan uit de contributies van de 

gewone leden, uit entreegeld, uit opbrengsten van evenementen en uit eventuele 

verkrijgingen ingevolge van erfstellingen, legaten, schenkingen, advertentie en 

sponsoropbrengsten  en overige baten. 

2. Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan de hoogte jaarlijks door de algemene 

vergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld, waarbij de algemene vergadering 

bevoegd is verschillende categorieën van contributies vast te stellen.  

3. Nieuwe gewone leden kunnen verplicht worden tot betaling van een entreegeld, waarvan 

het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering.   

BESTUUR EN VERTEGENWOORDIGING 

Artikel 9: 

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld 

door de algemene vergadering. 

2. De bestuurders worden door de algemene vergadering uit de leden van de vereniging 

benoemd. De voorzitter, de penningmeester en de secretaris worden in functie gekozen. De 

overige bestuursleden verdelen de taken in onderling overleg. 

3. Alle bestuursleden worden gekozen voor een periode van twee jaren. Jaarlijks treden een of 

meer bestuursleden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. De aftredenden 

zijn terstond herkiesbaar.  



4. De algemenenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien daarvoor redenen 

zijn.  

5. Een bestuurslid is bevoegd te allen tijde ontslag te nemen, mits dit schriftelijk en met een 

opzeggingstermijn van tenminste drie maanden geschiedt. Het ontslag wordt ingediend bij 

het resterende zittende bestuur. 

Artikel 10: 

1. Het bestuur is belast met besturen der vereniging. Alle bestuursleden gezamenlijk, alsmede 

twee zittende bestuursleden samen, zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te 

vertegenwoordigen. De bestuursleden kunnen zich daarbij door een schriftelijke 

gemachtigde doen vertegenwoordigen. 

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, 

vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten 

waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een 

derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij 

het bestuur hiervoor tevoren goedkeuring van de algemene vergadering heeft verkregen. 

3. De beperking van het vorig lid geldt tevens voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging en 

kan slechts namens de vereniging worden ingeroepen.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING. 

Artikel 11: 

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden en 

wel binnen zes maanden na afloop van verenigingsjaar, behoudens verlening van deze 

termijn door de algemene ledenvergadering.  Het bestuur brengt in deze vergadering het 

jaarverslag uit en legt verantwoording af over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de 

staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze 

stukken hierna tezamen te noemen de jaarstukken. De jaarstukken worden ondertekend 

door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt 

daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan ieder 

lid van de gezamenlijke bestuurders in r echte vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. 

2. Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de algemene 

vergadering niet een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:293 lid 

1 BW overgelegd, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten 

minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt 

de balans, en de staat van baten en lasten en brengt aan de algemene vergadering verslag 

van haar bevindingen uit. Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere 

boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige 

doen bijstaan.  

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te 

verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te tonen en tevens 

inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 

4. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 

herroepen, doch slechts door benoeming van een andere commissie.  



5. De algemene vergadering stelt de jaarstsukken vast. Nadat het voorstel tot vaststelling van 

de jaarstukken aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden 

gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende 

verenigingsjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarstukken blijkt of dat beleid 

aan de algemene vergadering berekend is gemaakt.  

Artikel 12: 

1. De Algemene Ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met 

inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping geschiedt door een aan alle 

leden toe te zenden schriftelijke mededeling.  

2. Behalve de in artikel 11 sub 1 bedoelde algemene vergadering, zullen algemene 

vergaderingen worden gehouden als zulks wenselijk is op initiatief van het bestuur of van 

tenminste een/tiende gedeelte der stemgerechtigde leden, onder schriftelijke opgave van de 

te behandelen onderwerpen. 

3. Na ontvangst van een verzoek als bedoeld in lid 2 is het bestuur verplicht tot bijeenroeping 

van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het 

verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur is ontvangen 

geen gevolg is gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op 

de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept, dan wel door plaatsing 

van een advertentie in een landelijk verschijnend dagblad.  

Artikel 13: 

1. Alle leden niet geschorste  leden hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben 

daar ieder een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk 

daartoe gemachtigd ander lid. Een geschorst lid heeft alleen toegang tot de algemene 

vergadering waarin het besluit tot schorsing of tot ontzetting wordt behandeld en is slechts 

bevoegd daarover het woord te voeren. 

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

mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de 

algemene vergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in de 

notulen, waarnaast bovendien melding wordt gemaakt van dit feit tijdens de eerstvolgende 

algemene vergadering. 

3. Stemmingen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Indien de voorzitter 

dit bepaald of één lid dit verzoekt geschiedt stemming hoofdelijk. Het aannemen van een 

voorstel bij acclamatie is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.  

4. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der 

uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen 

wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

5. Bij stemming over personen is degene gekozen die de volstrekte meerderheid van de 

uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft 

verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen personen die het grootste aantal 

van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is degene gekozen, die bij de tweede 

stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij 

de tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel 



verstaan geldige uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking worden genomen blanco 

en met de naam van het stemmend lid ondertekende biljetten. 

6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel betreffend een genomen 

beslissing, is beslissend. Wanneer echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de 

juistheid wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de 

vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, 

een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Artikel 14: 

1. De voorzitter van het bestuur leidt de algemene vergadering. Bij zijn afwezigheid of 

ontstentenis zal een der andere bestuurders als leider van de vergadering optreden. 

2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris, of door een 

ander, door de voorzitter aan te wijzen persoon, notulen gehouden. 

STATUTENWIJZIGING. 

Artikel 15: 

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de algemene 

vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de 

statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering 

moet tenminste veertien dagen bedragen. 

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

statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de 

vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk 

is/zijn opgenomen, aan de secretaris doen toekomen ter verspreiding onder de leden, hetzij 

schriftelijk hetze door publicatie op de website van de vereniging 

3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene vergadering 

met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte geldige 

stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig  

of vertegenwoordigd is. Ingeval het vereiste aantal lede niet aanwezig is, wordt een tweede 

ledenvergadering schriftelijk bijeengeroepen uiterlijk een maand na de eerste. In de tweede 

ledenvergadering kunnen, ongeacht het aantal aanwezige  of vertegenwoordigde 

stemgerechtigde leden, rechtsgeldig met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde leden besluiten tot statutenwijziging 

worden genomen.  

Artikel 16; 

Het in artikel 15 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene  vergadering alle leden 

aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen 

wordt genomen. 

Artikel 17: 

1. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een notariële akte is 

opgemaakt. 



2. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten 

neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wiens 

gebied de vereniging haar zetel heeft. 

Artikel 18 

1. Het bepaalde in de artikelen 15 en 16 is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot 

fusie als bedoeld in artikel 2:309 BW en op een besluit tot afsplitsing als bedoeld in artikel 

2:334a BW.  

 

ONTBINDING EN VEREFFENING. 

Artikel 19 

 

1. Behoudens de gevallen van ontbinding als vermeld in artikel 2:19 BW k wordt de vereniging 

ontbonden door een besluit daartoe van de algemene vergadering genomen., waarbij  de 

artikelen 15 en 16 overeenkomstig van toepassing zijn.  

2. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen, 

geschiedt de vereffening door het bestuurd. 

3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de Algemene Ledenvergadering 

te bepalen doeleinden. 

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en 

reglementen voor zover mogelijk van kracht. In de stukken en aankondigingen die van de 

vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.  

5. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden 

bewaard door de vereffenaars of een door hen aan te wijzen persoon, gedurende zeven 

jaren van voltooiing van de vereffening.  

Huishoudelijk reglement. 

Artikel 20 

1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen en wijzigen, waarin 

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

2. Het huishoudelijk regelement mag niet in strijd zijn met de wet, ook niet waar die geen 

dwingend recht bevat, noch met de statuten. 

3. Het bepaalde in artikel 15 en 16 is overeenkomstig van toepassing op de vaststelling en 

wijziging van het huishoudelijk reglement.  

Communicatie 

Artikel 21 

1. Waar in deze statuten wordt gesproken over “schriftelijk”  wordt daarmee mede bedoeld, 

per telefax, of per e-mail, of ander geschreven elektronisch bericht. 



2. Alle communicatie met leden kan geschieden aan het door het betreffende lid opgegeven 

fysieke of elektronische adres. Leden zijn verantwoordelijk voor het doorgeven van juiste en 

actuele (elektronische) adresgegevens aan de vereniging.  

3. Jaarstukken en andere publicaties van de vereniging, statutenwijzigingen daaronder 

begrepen, kunnen ter kennis gebracht worden aan de leden, door plaatsing op de website 

van de vereniging, mits deze plaatsing schriftelijk of elektronisch aan de leden ter kennis 

wordt gebracht, en een afschrift van de stukken op verzoek aan leden wordt verstrekt.  


