Concept van 7 december 2020

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
NEDERLANDSE VOLLEYBALBOND

Op [•] tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. [•], notaris te Amsterdam:
[•].
De verschijnende persoon verklaart:
(A)

De Bondsraadvergadering van Nederlandse Volleybalbond, een vereniging met
volledige rechtsbevoegdheid, met zetel te Utrecht en met adres: Orteliuslaan 1041,
3528 BE Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40407358
(de "Vereniging") heeft op [•] tweeduizend twintig besloten tot wijziging van de
statuten van de Vereniging en tot machtiging van de verschijnende persoon om de
akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van de besluiten tot statutenwijziging
en machtiging van de verschijnende persoon blijkt uit een stuk, dat aan deze akte
wordt gehecht (bijlage).

(B)

De statuten van de Vereniging zijn laatst gewijzigd bij akte, op eenendertig januari
tweeduizend achttien verleden voor mr. E.G. Vorst notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de
verschijnende persoon hierbij in de statuten van de Vereniging de volgende wijzigingen aan
te brengen:
I. Aan artikel 1 wordt onder vernummering van de definities 8 tot en met 26 tot definities 9
tot en met 27 een nieuwe definitie 8 toegevoegd, luidende als volgt:
8.

Dopingautoriteit, een zelfstandig bestuursorgaan met
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73556416;

rechtspersoonlijkheid,

II. Aan artikel 1 wordt onder vernummering van de definities 20 tot en met 27 tot definities
21 tot en met 28 een nieuwe definitie 20 toegevoegd, luidende als volgt:
20. Nationaal Dopingreglement, het door de Dopingautoriteit gehanteerde Nationaal
Dopingreglement;
III. Artikel 8 lid 1 sub a komt te luiden als volgt:
a.

de statuten, reglementen, de ISR Reglementen, het Nationaal Dopingreglement en
richtlijnen van de Nevobo en de besluiten van de (organen van de) Nevobo na te
leven;
IV. Artikel 8 lid 1 tweede volzin komt te luiden als volgt:
De verplichting tot naleving van de ISR reglementen en het Nationaal Dopingreglement
geldt tevens als een verbintenis aan het lidmaatschap als bedoeld in artikel 2:34a van het
Burgerlijk Wetboek.
V. Artikel 16 lid 4 tweede volzin komt te luiden als volgt:
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Bovendien geldt dat van de vijf door een Regioraad te kiezen Bondsraadsleden er, op het
moment van benoeming van deze Bondsraadsleden, ten hoogste één Bondsraadslid
voorgedragen kan zijn door het bestuur van een in sub a bedoelde vereniging met een team
in de hoogste twee klassen op nationaal niveau voor zaalvolleybalverenigingen.
VI. Aan artikel 16 lid 4 wordt een vierde volzin toegevoegd, luidende als volgt:
Alleen in bijzondere gevallen kan het Bondsbestuur op verzoek van de Bondsraad
instemmen met afwijken van de voorwaarden zoals beschreven in dit lid.
VII. Onder vernummering van de artikelen 26 tot en met 28 tot de artikelen 27 tot en met 29
wordt een nieuw artikel 26 toegevoegd, luidende als volgt:
Nationaal Dopingreglement
Artikel 26
De Nevobo is bevoegd ten laste van haar leden in het kader van de bestrijding van doping in
de sport verplichtingen aan te gaan met de Dopingautoriteit opdat de leden van De Nevobo
gebonden zijn aan het Nationaal Dopingreglement, alsmede aan de daarop gebaseerde
beslissingen van de Dopingautoriteit en haar commissies of organen.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
Waarvan akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft [hij / zij] verklaard van de inhoud van deze akte
te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte
onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris,
ondertekend.
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