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OPRICHTING EN STATUTEN VAT{ EEN VERENIGIhIG

NC5511043,
2. de heerJeroen Hubrecht Ksrver, geboren te Rheden op twee maart

negentienhonderd vijf en zeventig (2-&1975), wonende te 9743 SE Groningen,
Àluminiumshaat 32, ongehuwd en niet geregistreerd als parher in de zin \ran -
het geregistreerd partnerschap, zich legitimerende met een paspoort afgegeven

te Gloningen op zes en twintig junitweeduizend twee (26-6-2002) met nummer
NC590747'!,

De comparanten verklaarden:

esn vereniging op te richten, waarvoor de navolgende statutên gelden---=-_

Heden, twintig februari tweeduizend vier, verschenen voor mij, mr. Albert Kraster, -
notaris te GroningêÍll
't" de heer Ernèst fríichel Ram, geboren te Smilde op twintig iuli negenti

honderd acht en zestig (20-7-1963), wonende te9728 WL GroningêÍ1, _--
G. pirestraat 40, ongenuwC en niet geregisfieerd als partner in de zin van het -
geregistreerd partrrersdtap, zich legitimgrendg met een paspoort afgegeven te

Groningen op een en twintig junitweeduizend twee (21-6'2A42)- met nummer -

STATUTEN
Nqarn pn zetel
Artíkel I
1. De vereniging draagt de naam: Ulteam Theatersport.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.
Doel
Ariikgl2
1. Het doel van de vereniging is: het mogelijk maken en beoefenen van

improvisatietheater, al dan niet in wedstrijdverband.
2. Zij fracfrt dit doel onder n,eer te bereiken doon

a. het trainen en begeleiden nan leden;
b. het oqaniseren en uitvoeren van improvisatie€venementen waaronder 

-begrepen improvisatieuedstqijden en improvisatie-uitvoeringen;
c. het gevên van demonstaties en workshops.

Dupr
AtikelS : :

1: Dé vereniging is aangegaan uoor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging vangt aan op één september van elk jaar €n -eindigt op één en dertig augustus van het daaropvolgende jaar, met dien

verstande dat het eerste boekjaaraanvangt bij de oprichting en eindi$
eenendeÉ(; augustus rran het jaar rclgonde op het jaar uan de oprichting.--

Lidmaatschao
Artiket{
1" De verenÍging kent geurone leden en erelede

Zaal<rr.437



1S

2

2. Gewone leden ajn zj die zich schffielijk als lid bíj het bestuur heóben
aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegetaten. Hienan blijkt uÍt een door
het bestuur afgegeven verklaring
Íngeval \€n niêt-toeÍating door het bestuur kan de algemene ledenuergadering -
alsnog tot toelating besluiten.

3. Ereleden ziint$, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de-
vereniging of in het kader van de doeÍstelling van de vereniging, door de
algemene ledenraargadedng daartoe zij n benoernd.

4. Het lidmaatschap is persoonlijk en kan nietworden overgedragen of door
erfopvolging worden verkregen.

ArtikelS
1. Het lidmaatschap eindigt

doorde dood van het lid;
door opzegging door het lid;

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

2. Opzegging tran het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het
eindevaneenboekjaar.Zijgeschiedtschriftelijkaanhetbestuurmet-
inachheming van een opzeggÍngsterrnijn van ten minste vier weken
Indien een opzegging nÍet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap -door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
Het li{tmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indienredelijke*ijs

te latert voortduren;
wn het lid niet gevergd kan worden het lidrnaatscfrap -

b. binnen een maand nadat een besluitwaarbij de rechten rran de leden zijn -
bepedct of hun verplichtingen ájn verÀtraard, aan een lid bekend !s --_.geurorden of medegedeeld, tenzij het betrefreen wipiging vafl de geldelijke
rechten en verplichtingen;

c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting -
van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fisie.

opzegging lan het lidmaatscfrap namens de rrereniging kan tegen het einde -van het lopende boekjaar door het bestuur worden gedaa
- : ll,anneer een lid na daartoe bii herhaling schrÍÍtelijk te zijn aangemaand op

een november niet wlledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens dê _-
vereniging over het lopende boekjaar heeft voldaa- wêofl€êr het lid heeft opgehouden te noldoen aan de vereÍsten dle op dat -
moment door de statuten rroor het lidmaatschap worden gesteld.

De opzeggingstermijn is ten rninste vier weken
Indien êen opzegging niettijdig heefr plaatsgevonden, toopt het lidmaatschap -doortot het einde ran het eerctvolgende boekjaar.
De oPzgggtng kan evenwel onmiddellijke beeindiging van het lidmaatschap tot -
gevolg hebben, lvanneer redelijkerwijs rcn oe vereniging niet kan worden'-
gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Deopzegging geschiedt steeds schrÍftelijk met opgave mn de redenen.-
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alteen worden uitgesproken wanneer een *
íid in strfld met de staMen, reglementen oÍ besluiten lran Oe vereniging handelt
of wanneer het lid de vereniging op onredeliike wijze benadeeft. zj-géchiedt -

a.
b.
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door het bÊstuur, dat het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, -
met opgave r/an de redenen. Het betrokken lid is beiroegd binnen één maand -
na de'dntuangst rran de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene

ledenvergadering.
Gedurenáe de bóroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschotst- Ëen

geschorst tid heeftgeen stemreclt.
5. ïVanneer het tidmaátschap in de loop van een boekjaareindigt, blijft de

iaarlijkse b'rjdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur -

A{tikel6
ï]T-oïateurs zijn zij, die door het bestuur als donateur zijn toegelaten'.Het bestuur

is bevoegd n-et Cbnateurschap doorschriÍtelijke opzegging te beëln_dtgen.-
Z. Donateurs zijn verplicht jaarlijks aan de vereniging een geldelijke bijdrage I" -_

verlenen, ,rra-anran de minimale omreng door de algemene ledenvergadering -
wordt vastgesteld.

3. Donateurs hebben uitsluitend het recht om de algemene ledenvergadering bij te
wonen. fij hebben daarin geen stemrecht, maarwel het recht om het woord te
voeren.

Contributies
ArtikelT
leder gewoon lid is jaartijks een contibutie verschuldigd. De hoogte van de

anders beslist.
Donateurs

contributie werdt vastgesteld dcoi' de algemene ledenveryadering.
Besttlqr
èrtikelSi. Het bestuur bestiaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf natuur$ijke personen,

die uit hun midden een voozitter, een secretaris en een penningmeester -:-
aanwijzen.

2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de
Ieden van de vereniging
De algemene ledenvergadering stett het aantal bestuursleden vast.
Bestuursleden kunnen te allen tijcle onder opgaat van redenen door de 

-
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene 

-ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van 
-twee/derde van de uitgebrachte stemmen.

De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen drie -
maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste bestuurslid wordt in
dege|egenheidgeste|dÍchindealgemene|edenvergaderingte-
wrantwoorden en kan Ícft daaóij door een raadsman doen bijstaaft.--_
Bestuursleden worden benoemd telkens voorgen perÍode van minimaaleên -jaaren maximaal vierjaar. Onder een jaarwordt te dezen verstaan de periode *
tussen twee opeenvolgend e jaarlijkse algemene ledenvergaderingen.
De bestuurslêden feden af wlgens eên door het bestuur op te maken rooster.
Een volgens het rooster afFedend bestuurslid is onmiddellijk herbenoêmbaar. -
Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is 

-.gedaald, blijfl het bestuur niettemin bevoegd. Het besfi.rur is verplicht zo __-
spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de .--

4.

5.

6"
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voozÍening in de rnacature(s) aan de orde komt.
Z. Op de vergaderingen en de besluitvonning van het bestuur is het bepaalde in

de artikelen 11 tot en met 14 zoveel mogelijk van toepassing.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.
Het bestuur Ís, met voorafgaande goedkeuring van de algemene
ledenvergadering, bevoegd te.besluiten tot het aangaan \€n overeenkomsten -
tot verkijging, verweemding of beavaring van registergoederen en tot het 

-aangaan van overeenkomsten r,vaarbij de vereniging zich als borg of hoofdelÍjk
medèschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot ---
zekerheidstelling voor e,en schuld van een ander verbindt.

Artikel 10
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezameR

rnet de secretaris of de penningmeester, dan wel de secretaris tezarnen rnet de

z.

penningmeester.
Aloemene ledenverqaderinoen
Artikel 11
De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de 

-vereniging statutair is gevestig
Artikel12
1, Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden die niet gescficrst

zijn, de dsneteu!s.elsrnede Cegênen, die daar{oe door hrei bestuur en/oÍ de --*
algemene fedenvergadering ájn uitgenodigd.
Een geschorst tid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot ziin -
schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover dan het woord te voeren. -
Met uitzandering rran een geschorst lid heeft ieder gewoon lid één stem in de -
algemene ledenrergadering. leder stemgerechtigd lid kan aan een andere 

-stemgerechtigde schriftelfk volmacht verlenen tot het uitbrengen wn ziin stern.
Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde
optreden.
Een eenstemmig besluit rlan alle stemgerechtigde leden, ook aN zijn zij niet in -
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het f,€stuurgenomen,
dezelfde tuacht als een besluit van de algemene ledenvergaderÍng. Dit besluit *
kan ook schriftelijk tot stand komen
De \oorzitter bepaalt de wijze vvaarop de stemmÍngen in de algemene __--
Iedenvergadering worden gehouden.
Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grote
meerderheid is voorgescfireven, worden genomen bij volstrekte meerderheid *
nan de uÍtgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het:-
voorstelv€rworpen. Staken de sternmen bij verkiezing \ran personen, dan --_
beslist het lol Indien bij verkiezing tussen meerdan twee personen door 

-.niemand een volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de -
twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na ___-
tussenstemming.

Artikel 13

4.

5.

1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de vootzitter oi bij diens



aanwezige bestuurslid.
dan vooziet de vergadering zelÍ in haar

leiding.
Het door de worzitter ter ledenvergadering uitgesproken oordeel -ombent de uitslag van
Het zelÍde geldt voor de
gestemd over een niet vastgetegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk
juistheid daanran betwist,

het uitspreken ran het oordeelvan de voorzitter de
vindt een nieuwe stemming plaats, indien de 

-rneerderheid rran de ol indien de oorspronkeliike stemming niet -
hoofdelijlr of schriftel ijk een stemgerechtigde aanwezige dÍt 

-
verÍangt.
Door deze nieuwe stemm venrallen de reehtsgevolgen van de
oors pronkelijke stemming.

3. Van het ter algemene verhandelde worden nolulen gehouden
door de secretaris of door Fen door de voozitter aangewezen persooÍr. _-
Deze notulen worden in dg zelfde of in de eerstvolgende algem€flê --_
ledenvergadering vastges{eld en ten blijke daarvan doorde voozitteren de 

-secretaris van die vergad{ring ondertekend.

stemming, is beslissend,#
roud uan een genomen besluit, voorzov€Í werd 

-

Artikel 14
í- Hetboekjaarvande loopt van een september tot en met een en 

-
algemene ledenvergadering gehouden en uvel -

binnen zes maanden na afloop tran het boekjaar, behoudens verlenging van -deze termijn door de algemene ledenvergadering. ln deze algemene
lêdenvergadering brengt het bestuurzijn jaarverslag uit over de gang \ran zaken
in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat-
van baten en lasten met een toelichting tergoedkeuring aan de algerne
ledenvergadering over.
Oeze stukken worden ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de --
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave r€r! -
redenen melding gemaakt. Na verloop van de termijn kan 'leder lid in rechte 

-vorderen \ran de gezamenlijke bestuurders datzij deze verplichtingen nakomen.
2" Wordt omtrent de getrourvheid van de stukken bedoeld in het vorige lid aan de

algemene ledenvergadering niet overgelegd een verklaring aftomstig van een -
' accountant als bedoeld in artÍkel2:393 lid í rran het BurgerlijkWetboek, dan -benoemt de algemene ledenvergadering, jaarlijks, een @mmissie yan ten 

-minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken.
3. Het bestuur is verplicht aan de commissie ten behoeve rran haar onderzoek alle

door haar gerrraagde inlicfitingen te verschaffen,haar desgewenst de kas an de
waarden te tonen en inzaga in de boeken en bescheíden van de vereniging te -
gêven.

4.
q Vergt dit onderzoeknaar het oordeelnan de commissÍe bijzondere

De commissie onderzoekt de in lid 1 en lid 3 bedoelde stukken.

boekhodkundige kennis, dan kan zlzch op kosten van de vereniging door 
-een deskundige doen bijstaan. De comrnissie brengt aan de algemene

ledenvergadering verslag rran haar bevindingen uil-

dertíg augustus. --.7Jaerlrjks word.t ten minste
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Artikel 15
1. Algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepÊn zo 

-dilcwijls het dit wenselijk oordeett of daartoe op grond van de wet verplicht is--
2. Op schriftelijk vezoek van ten rninsle éérÍtiende gedeelte van de

sterngeredttigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen \Ën eên -_
algemene ledenvergadering, te houden binnen vierweken na indiening van het
verzoek.
Indien aan het veaoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gêgê\Ên, 

-kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algeme
ledenvergadering overgaan op de wijze als in lid 3 bepaald of door middel van -
een adtrertentie in ten minste één in de strad Groningen veelgelezen dagblad. -
De vezoekers kunnen alsdan anderen dan bestuursleden belasten met de 

-leiding van de vergadering en het opstellen wn de notulen.
3. De bijeenroeping van de algemene ledenvergadêring geschiedt door schriftetijk

mededeling aan de stemgerechtigden op een termijn raan ten minste
dagen.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

Statutenwiizigino 

-

Artikel 16
1. Wíjziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 

-algemene ledenvetgadering, uraartoe is opgeroepen met de mededeling dat-
aldaar wijíging van de statuten zalworden voorgesteld

?. Zij, .Oie de,opí,eêping tot de algemene ledenvergadefing ter behandellng van 
-een voorsteltot sktutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen

voor de dag rtan de vergadering een afschrift ran dat voorstel, waarin de 

-
vooqgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoo geschikte 

-.plaats voorde leden ter inzage leggen tot na de afloop wn de dag, waarop dë -
vergadering w.erd gehouden.

3. Totwiiziging 1.,4n de statuten kan door de algemene ledenvergadering slectrts -
worden hesloten met een meerderheid van ten minste tweelderde \ran het 

-aantal uitgebrachte stemmel.
4. De statutenwiiziging treedt eerst in werking nadat daanran een notariële akte is

opgemaakt;
ledervan de bestuursleden is bevoegd de akte rran statutenwijziging te doen -.verlijden.

5. Het bepaalde in de leden I en 2 is niet van toepassing, indien in de algem€në -
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en
het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt gêromen.-

6. De bestuurcleden zijn verplicht een authentiek aÍschrifr rran de akte van
staMenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoats 

-deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore rmn het door de ltamer -
rnan Koophandel en Fabrieken gehouden register.

OntbÍndino en vereffeninq
Artikef 17
1. H€t bepaalde in artikel 16leden 1,2,sen 5 is \€n overeenkomstigetoepasslng

op een besluit rran de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de 

-
vereniging;
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3.
4.

De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het rcrigo lid bedoelde besluit -
de bestemrning vast voor het batig saldo, en welzoveel mogel$k in
oversenstemming met het doel van de vereniging.
De vereffening geschiedt door het bestuur.
Na de ontbinding blijfr de vereniging ucortbestraan voorzover dit tot vereffening
rnan haar vermogën nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen -
ran de shtuten zoveel mogelijk wn kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie'.

5. De verefiening eindigt op het tíjdstip waarop g€ên aan de vereffenaar bekende
baten meer aanwezig zijn.

6. De boeken en bescheiden mn de ontbonden vereniging moeten worden
bewaard gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder ls 

-degene die door de vereffenaars als zodanig is aangeweZêít. --------
Reglementen
Á,rtikel 18
1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en --

wijágen, waarin onderwerpen worden geregeld nraarin doordeze statuten niet *
of niet volledig wordt voorzieÈ.

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die stijdig zijn met de wet oÍ *
met deze statuten.

3. Op besluiten tgl va.slsJelling en totwijàging van een reglement is het bepaalde
in ar{iÍrel

Slotbepalinq
16leden Í; 2 en 5 van overeenkoínstige toeÈàsging.

Artiket 19
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,
die niet door de wet of de statuten aan andere organ€n zijn opgedragen. 

-._.*-
Slo-Ëverklaring
Tenslotte verklaaden de comparanten:
As lid ran de vereniging treden toe beide sub Í en 2 genoemde oprlchters. .---
Zij benoemen als eerste bestuuniledêo:
.mewouwMijkeFemmigjeLiister,geborenteHoogeveenopeenêntwintig
oktober negentienhonderd acht en zaventig {21-10-1978), wonende te g7l1 Kï.t 

-Groningen, Kleine Pelstersfiaatl a, tot voóÈifter:
- mewouw lreme Lammegien Doornbos, geboren te Emmen op twintig juni ----
negentienhonderd igs en zeveqtig (2e6-1970), wonende te 97is cs èroningen, -Iïldangsfraat 58 a, tot sêcretaris;
- mewouw Alianne.ilarijke T.elsenhof, geboren te Leeuwarden op tien juli
negentienhonderd drie en taghtig {10-7-1993}, wonende te 9717 Hv eroiring€n, 

-ïui nbouwdrnrarsstraat 8 a, tot penning meestár;
- rnêvrouw Ellie oostelhuis, geboren te Beiten op negen en twintig juni 

-

negentienhonderd êe-n.el lachtig (29-6-1991), wonenàe te g718 RÍ'Oroningen, '-
Lissabonstraat 23 b, tot tid nan het bestuur:
- mêwouw filaaike Jacoba Boomsma, geborên te Harlingen op zeven november -negentienhonderd twee en tachtig {T-11:1ggZ), uronende íe glil HV eroning*n, _
Tuinbouurdwarsstraat 8 a, tot lid van het besiusr.
De statuten kunnen bepalen, dat een of meervan de bestuunsleden, mits minder -
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dan de helft, door andere persgnen dan de leden worden benoernd.

SLOT AKTE
De verschênen personen zijn mii, notaris, bekend.
Deze akte is verlden te Groningên op de datum als in het hoofd van deze akte

De inhoud van deze akte is aan hen opgegeven en toegelicht.
De versch€nen personen hebben verkp3rd op volledigq v.9or!e1tng.oan de akte
geen Èrijs te steilen, tijdig voor het verl'liden eelconceptakte te hebben *
ontvangen, van de lnhoud van de akte te kennis genomen en metde -
inhoud in te stemrnen.
Onmiddellijk daama is de akte beperkt vor

verschenen personen en vervolgens door

(Volgt ondertekenÍng)

ên eerst doorde
ondertekend. 

-
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