
Bijlage statuten 16-02-2017 
 

Gang van zaken nieuwe statuten rksv NEO 

 

Op de ALV van 17 november 2014 werden de  “nieuwe statuten” doorgenomen. 

Hierbij aandacht voor de aanpassingen die gedaan waren door het bestuur. 

Aanpassingen werden gedaan en moesten opnieuw door de ALV goed gekeurd worden. 

 

De “nieuwe statuten” bleken niet zo nieuw te zijn. De KNVB had al een nieuwe versie op haar site 

vermeld. In overleg met de notaris werd deze versie als basisstatuten gebruikt. 

De aanpassingen werden verwerkt in de nieuwe versie van de KNVB. 

Dit hield in dat de versie wederom door de ALV goedgekeurd diende te worden, maar ook door de 

KNVB. 

 

Omdat er geen noodzaak was de statuten op korte termijn aan te passen werd uitgeweken naar de 

volgende ALV van 2015. 

Op 16 november 2015 werd de nieuwe versie van de KNVB met aanpassingen besproken, een aantal 

opmerkingen werden meegenomen. 

 

Op 17-12-2015 werd er een extra ALV ingelast om de aanpassingen, die tijdens de ALV gedaan waren, 

voor te leggen. Deze werden door de 13 aanwezigen goedgekeurd. 

 

De KNVB had, bij monde van Pascal Kamperman, een aantal aanpassingen gedaan op 19-01-2016. 

Deze werden aangepast en pas op 8-06-2016 definitief goedgekeurd door de KNVB. 

 

De notaris kwam nu aan bod en heeft nog een aantal kleine aanpassingen gedaan met betrekking tot 

de toelatingsleeftijd op de ALV, van 18 naar 16 jaar, en toegang voor wettelijke vertegenwoordigers. 

 

Voor de ALV van 2016 werd deze aangepast. Voor de uitnodiging van deze ALV, op 21 november 

2016, werd vast gebruik gemaakt om leden boven de 16 welkom te heten alsmede de wettelijke 

vertegenwoordigers van leden onder de 16. 

 

In de uitnodiging werd gemeld dat de nieuwe statuten ter kennisgeving liggen en dat ze voor 

aanvang van de ALV ingezien konden worden. Overleg omtrent kritiek op- of aanmerkingen kon dan 

gegeven worden. 

 

Op 21 november 2016 werden de statuten goedgekeurd in de ALV. 

Volgens de statuten moesten 4 weken nadien de statuten nogmaals worden goedgekeurd door de 

ALV. Daar deze laatste stap niet werd uitgevoerd kon de notaris geen akkoord geven tot 

statutenwijziging. 

 

 

 

 

 


