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Oprichting 

19 december 1985 

 

Op negentien december negentienhonderd vijf en tachtig verschenen voor mij, Mr Rudolf Maarten Bos, 

notaris te Krimpen aan den IJssel.  

1. de heer Leonardus Cornelis van Leijsen, particulièr, wonende te Krimpen aan den IJssel (2922 GK), 

Leeuwerikstraat 3, geboren op drie en twintig mei negentienhonderd twintig; 

2. de heer Drs Johannes Reinier van der Krogt, particulier, wonende te Krimpen aan den IJssel (2923 BR), 

Vrijhof 15, geboren op zes en twintig augustus negentienhonderd zeventien.  

De comparanten verklaarden bij deze akte een vereniging op te richten en daarvoor vast te stellen de 

volgende  

S T A T U T E N . 

 

Naam en Zetel. 

Artikel 1:  

1. De vereniging draagt de naam: Katholieke Bond van Ouderen te Krimpen aan den IJssel.  

In deze statuten wordt zij verder aangeduid met "de vereniging".  

2. De vereniging is gevestigd te Krimpen aan den IJssel.  

3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  

 

Doel en Grondslag. 

Artikel 2:  

 De vereniging stelt zich ten doel:  

a. de godsdienstige-, zedelijke-, culturele en sociaal-economische belangen van alle ouderen en van haar 

leden in het bijzonder te behartigen op grondslag van de katholieke levensbeschouwing en geïnspireerd 

op de katholieke gemeenschap;  

b. gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden van de samenleving.  

 

Middelen. 

Artikel 3: 

De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door: 

a. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten;  

b. het bestuderen van vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen en regelingen ten 

behoeve van ouderen, alsmede van godsdienstige vraagstukken;  

c. het geven van adviezen en voorlichting aan haar leden en aan anderen;  

d. het bevorderen van activiteiten, die het geestelijk en lichamelijk welzijn van de ouderen beogen, mede op 

het gebied,van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding;  

e. samenwerking met andere verenigingen van ouderen en instellingen, voor zover de katholieke 

beginselen dit toelaten;  

f. het aanwenden van andere wettig toegestane middelen om het gestelde doel te bereiken.  

 

Lidmaatschap. 

Artikel 4: 

1. Lid van de vereniging kunnen zijn personen van vijftig jaar en ouder . 

2. Het lidmaatschap wordt aangevraagd bij het bestuur en gaat in op de eerste van de eerstkomende 

maand, nadat het bestuur het lid heeft geaccepteerd. 

3. Als het bestuur weigert een persoon als lid te aanvaarden, dan wordt dit schriftelijk met vermelding van 

de reden(en) van afwijzing aan de betrokkene medegedeeld. 

4. Na afwijzing van het verzoek om als lid te worden toegelaten, kan de algemene vergadering alsnog tot 
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toelating besluiten.  

 

 

 

Einde Lidmaatschap. 

Artikel 5:  

Het lidmaatschap eindigt door: 

a. schriftelijke opzegging van het lidmaatschap door het lid;   

b. door overlijden;   

c. door opzegging namens de vereniging;  

d. door ontzetting. 

 

Artikel 6:  

Een lid kan door het bestuur van de vereniging uit het lidmaatschap worden ontzet, indien:  

a. het lid op een of meer belangrijke punten - naar het oordeel van het bestuur - handelt in strijd met de 

statuten, de reglementen, of de besluiten der vereniging; 

b. het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.   

Het bestuur is bevoegd het lidmaatschap van een lid namens de vereniging op te zeggen wanneer 

redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De 

betrokkene wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit in·kennis gesteld, met opgave van redenen.  

 

Artikel 7:  

1. Indien een lid tegen de ontzetting schriftelijk bezwaar maakt, dan wordt binnen een maand na ontvangst 

van het bezwaarschrift een arbitragecommissie ingesteld, bestaande uit: 

a. een door het bondsbestuur van de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland aan te wijzen 

persoon;  

b. een door het betreffende lid aan te wijzen persoon; 

c. een door de onder a. en b. genoemde personen aan te wijzen neutrale voorzitter.  

2. De uitspraak van de arbitragecommissie is voor beiden bindend. 

3. Het beroep moet binnen één maand na ontvangst van de in artikel 6 laatste zin bedoelde brief worden 

ingesteld op straffe van niet ontvankelijkheid.  

 

Verenigingsorganen. 

Artikel 8:  

De organen van de vereniging zijn:  

a. het bestuur;  

b. het dagelijks bestuur;   

c. de algemene vergadering.  

Het bestuur. 

Artikel 9  

1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste:   

a. een voorzitter;  

b. een secretaris; 

c. een penningmeester;  

d. twee andere bestuursleden.  

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering gekozen en zo nodig ontslagen. Voor ontslag 

van een bestuurslid is het bepaalde in artikel 20 van overeenkomstige toepassing.   

3. De bestuursleden wijzen uit hun midden de secretaris, de penningmeester en eventueel de tweede 

voorzitter, de tweede secretaris en de tweede penningmeester aan. De voorzitter wordt in functie 

gekozen door de algemene vergadering.  

4. Alle bestuursleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar. Zij zijn terstond 

herkiesbaar. Het bestuur stelt een  rooster van aftreden op.  

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden, die de functie van (tweede) voorzitter, secretaris of penningmeester dienen te bekleden.   

6. Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook indien het niet voltallig is. In de vacante plaatsen wordt zo 
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spoedig mogelijk voorzien.   

 

 

 

Het dagelijks bestuur 

Artikel 10:  

Het dagelijks bestuur van de vereniging wordt gevormd door de voorzitter, de (tweede) voorzitter - indien 

aanwezig -, de secretaris en de penningmeester.  

De algemene vergadering 

Artikel 11:  

1. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente, waar de vereniging statutair is gevestigd.  

2. Tenminste één maal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden en wel vóór één juli 

(jaarvergadering). 

3. Het bestuur verzendt tenminste zeven dagen voor de datum, waarop de algemene vergadering wordt 

gehouden, de uitnodiging met de agenda en de overige stukken, betrekking hebbend op de te houden 

vergadering, aan haar leden.  

 

Artikel 12:  

1. Een algemene vergadering wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur wenselijk acht.  

2. Binnen een termijn van een maand dient het bestuur een algemene vergadering bijeen te roepen als 

door tenminste één/tiende gedeelte der stemgerechtigde leden hierom wordt verzocht. Het verzoek moet 

met redenen zijn omkleed.  

Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaand lid, binnen een maand na indiening van het verzoek 

door het bestuur geen gevolg is gegeven, zijn de verzoekers bevoegd, zelf tot het bijeenroepen van een 

algemene vergadering over te gaan. 

Het stemmen. 

Artikel 13: 

1. Het stemmen over zaken kan mondeling geschieden.  

2. Het stemmen over een persoon of personen geschiedt altijd schriftelijk.  

3. Schriftelijke stemmingen geschieden met gesloten ongetekende briefjes.  

4. Besluiten in de vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering 

uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten anders bepalen.  

5. Bij het staken van stemmen over personen beslist het lot.   

6. Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te  zijn verworpen  

De Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland. 

Artikel 14:  

1. De vereniging wordt als zelfstandige organisatie lid van de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland.  

2. De vereniging acht zich gehouden haar financiële verplichtingen ten opzichte van de in het vorige lid 

bedoelde bond na te komen en de belangen van deze bond naar haar beste vermogen te bevorderen. 

3. Het bestuur wijst een lid aan die als afgevaardigde zitting zal  nemen in het bestuur van het district van 

de in lid 1 bedoelde bond, waartoe de vereniging behoort.   

4. Bij de aanwijzing van de afgevaardigde wordt rekening gehouden met hetgeen daarover is gesteld in 

statuten en huishoudelijk reglement van de bond.  

 

Artikel 15:  

Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.  

De geldmiddelen. 

Artikel 16:  

De inkomsten van de vereniging bestaan uit:  

a. de.door de leden te betalen contributie waarvan de hoogte wordt vastgesteld in de in artikel 11, lid 2 

bedoelde algemene vergadering;  

b. donaties, giften, renten, subsidies en andere baten.   
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Artikel 17:  

1. In de jaarvergadering legt de penningmeester rekening en verant woording af over het financiële beleid 

gedurende het afgelopen jaar  
2.  

a. de in het voorafgaande lid genoemde vergadering benoemt jaarlijks voor het lopende jaar een 

financiële commissie, bestaande uit drie personen, niet behorende tot het bestuur.  

b. De onder a. bedoelde commissie controleert de jaarrekening en de boekhouding, alsmede alle 

terzake dienende stukken vóór de jaarvergadering.  

c. Daarnaast blijft onverlet de bevoegdheid van het bestuur om het financieel beheer te controleren of 

te doen controleren.  

d. De financiële commissie brengt schriftelijk verslag uit op de jaarvergadering betreffende haar 

bevindingen en kan adviezen in dienen ten aanzien van het beheer.  

De geestelijk adviseur. 

Artikel 18:  

1. Het bestuur kan een beroep doen op de bijstand van een geestelijk adviseur.   

2. Tot de taak van de geestelijk adviseur behoort het stimuleren van de pastorale werkzaamheden binnen 

de vereniging.  

3. De geestelijk adviseur heeft een adviserende stem.   

Het huishoudelijk reglement. 

Artikel 19:  

1. Aansluitend aan de statuten worden de regelingen van de huishoudelijke zaken van de vereniging 

vastgelegd in een huishoudelijk reglement.  

2. Dit reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de wet, ook niet waar deze regelend recht bevat.  

3. Het huishoudelijk reglement, alsmede de aanvullingen en wijzigin gen, worden vastgesteld door de 

algemene vergadering.  

Wijziging statuten. 

Artikel 20:  

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats vinden krachtens een besluit van de algemene vergadering 

met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 

2. In de in het vorige lid bedoelde vergadering moet tenminste de helft van het aantal leden aanwezig zijn.  

3. Is op de in het eerste lid bedoelde vergadering niet ten minste de helft van het aantal leden aanwezig, 

dan wordt binnen drie maander na de datum, waarop deze vergadering werd gehouden, opnieuw een 

algemene vergadering bijeengeroepen, waarin met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte 

stemmen een besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen, ongeacht het aantal aanwezige 

leden.  

4. Wijzigingen in deze statuten treden eerst in werking, nadat hiervan de notariële akte is verleden.  

5. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd bij de in lid 4 bedoelde akte te compareren.  

Het ontbinden van de vereniging. 

Artikel 21:  

1. Tot ontbinding van de vereniging kan slechts worden besloten op de wijze als ten aanzien van de 

wijziging van de statuten is bepaald. 

2. Nadat een besluit tot ontbinding van de vereniging is genomen, treedt het bestuur op als commissie van 

liquidatie.  

3. De algemene vergadering, die tot de ontbinding van de vereniging besluit, beslist tevens over de 

aanwending van de overblijvende baten en bezittingen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het 

doel van de vereniging.  

4. Een besluit tot ontbinding van de vereniging wordt niet eerder genomen dan na overleg met het 

bondsbestuur van de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland, waarvan de vereniging lid is.  
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Slotbepaling. 

Artikel 22:  

In alle gevallen, waarin noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement is voorzien of wanneer 

de bepalingen daarvan voor meer dan één uitleg vatbaar zijn of anderszins onduidelijk, beslist het bestuur 

van de vereniging, behoudens beroep op de algemene vergadering.  

Tenslotte verklaarden de comparanten, dat voor de eerste keer tot bestuurders van de vereniging worden 

benoemd in de daarbij vermelde functies:  

1. de heer Martinus Joannes Stam, wonende te Krimpen aan den IJssel, Leeuwerikstraat 18, geboren op 

dertien december negentienhonderdvijftien, als voorzitter; 

2. de comparant sub 1 genoemd, als secretaris;  

3. de comparant sub 2 genoemd, als penningmeester;  

4. mevrouw Jane Hölscher-Langen, wonende te Krimpen aan den IJssel, Rosemarijn 7, geboren op twintig 

mei negentienhonderd acht en twintig, als lid; en  

5. de heer Rudolf Herman Jozef Breteler, wonende te Krimpen aan den IJssel, Vijverlaan 114, geboren op 

negentien januari negentienhonderd negentien, als lid.  

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.  

Deze akte is in minuut verleden te Krimpen aan den IJssel op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben dezen eenparig 

verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen 

prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris 

ondertekend.  

(get.): L.C.van Leijsen; J.R.van der Krogt; R.M.Bos. 

 


