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Vereniging SPOORGROEP ZWITSERLAND 

Bijlage 1 Statuten 
Heden de vijfentwintigste januari, negentienhonderd vijfentachtig, verscheen voor mij, Meester 
BERNARD HENDRIK MOULIJN, notaris ter standplaats Huizen: 
De heer JAN KOPPENOL, procuratiehouder, geboren te Amsterdam op drie en twintig september 
negentienhonderd negen en twintig, wonende te 1273 VK Huizen, Slangekruid 33,  
ten deze handelende in zijn hoedanigheid van bestuurslid van de vereniging Spoorgroep 
Zwitserland en gemelde vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende, blijkende van deze 
machtiging uit een schrijven van, het bestuur der gemelde vereniging, dat aan deze akte zal 
worden gehecht. De comparant verklaarde bij deze te willen vaststellen de statuten van de 
vereniging genaamd Spoorgroep Zwitserland, welke zullen luiden als volgt: 
 

S T A T U T E N 
Naam, Zetel en Duur 

Artikel 1 
1. De vereniging draagt de naam: SPOORGROEP ZWITSERLAND 
2. Zij heeft haar zetel te Mook (Limburg) 
3. De vereniging is op één januari negentienhonderd twee en tachtig opgericht en duurt voor 

onbepaalde tijd voort. 
 

Doel 
Artikel 2 
De vereniging stelt zich ten doel om de belangen van haar leden te behartigen en te bevorderen 
dat zoveel mogelijk geïnteresseerden in het railgebeuren van Zwitserland naar eigen keuze op 
verantwoorde wijze hobby kunnen beoefenen danwel daarbij betrokken kunnen zijn. De vereniging 
tracht dit doel te bereiken door: 
 het met elkaar in contact brengen van iedereen die op enigerlei wijze geïnteresseerd is in het 

railgebeuren in Zwitserland; 
 het bevorderen van de kennis over het grootbedrijf in Zwitserland; 
 het stimuleren van de op Zwitserland gerichte modelbouw; 
 het organiseren van evenementen, bijeenkomsten, ruilbeurzen, modelbouwwedstrijden en 

clubreizen en alle andere evenementen die het doel steunen; 
 het verstrekken en verzamelen van informatie over het railgebeuren in Zwitserland; 
 het geven van inlichtingen verband houdende met de werkzaamheden der vereniging; 
 de nodige accomodatie aan te brengen en in stand te houden; 
 alle andere wettige middelen, die het doel kunnen bevorderen 
 

Middelen 
Artikel 3 
1. De middelen van de vereniging bestaan uit: 

a contributies, recettes, heffingen en giften; 
b schenkingen, legaten en erfstellingen; 
c donaties van begunstigers; 
d subsidies; 
e alle overige wettelijke toelaatbare middelen  

2 Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 
 

Leden 
Artikel 4  
1 De vereniging kent leden, te onderscheiden in: 

- gewone leden; 
- adspirantleden; 
- gezinsleden; 
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- begunstigers; 
- ereleden; 
- leden van verdienste; 
- leden-rechtspersonen 

2. Gewoon lid is een ieder, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt. 
3. Adspirantleden zijn zij die aan de activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de 

zestienjarige leeftijd hebben bereikt. 
4. Gezinslid is een ieder, die de leeftijd van zestien jaar heeft bereikt en woonachtig is op 

hetzelfde adres als van het gewone lid. 
5. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen 

met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum-bijdage. 
6. Ereleden zijn zij, die door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur tot ereleden 

zijn benoemd op grond van het feit dat zij zich jegens de vereniging of voor het Zwitsers 
railgebeuren in het algemeen uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt, danwel om 
bijzondere redenen daartoe in aanmerking komen en vervolgens hun benoeming als zodanig 
hebben aanvaard. 

7. Leden van verdienste zijn zij, die door het bestuur tot lid van verdienste zijn benoemd op 
grond van hun bijzondere verdienste jegens de vereniging en vervolgens deze benoeming 
hebben aanvaard. 

8. Leden-rechtspersonen zijn die verenigingen, die op grond van het feit, dat zij voldoen aan de 
bij het huishoudelijk reglement nader vast te stellen voorwaarden door het dagelijks bestuur 
zijn toegelaten als lid. De rechten en verplichtingen der erkende verenigingen worden nader 
bij huishoudelijk reglement geregeld, voor zover ze niet bij deze statuten zijn vastgesteld. 

 
Toelating 

Artikel 5 
1. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van gewone leden, adspirantleden, gezinsleden, 

begunstigers en rechtspersonen. 
2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. 
 

Verplichtingen der leden 
Artikel 6  
De ledenzijn verplicht:  
a. de statuten, reglementen en besluiten der vereniging na te leven; 
b. de belangen der vereniging niet te schaden. 
 

Einde van het lidmaatschap 
Artikel 7 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

a. door de dood van het lid; betreft het een rechtspersoon dan eindigt haar lidmaatschap 
van de vereniging wanneer zij ophoudt te bestaan; 

b. door opzegging door het lid; 
c. door opzegging namens de vereniging; deze kan geschieden ingeval 

1. een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap en de statuten 
gesteld te voldoen; 

2. wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer 
redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de 
statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt of de vereniging op onredelijke 
wijze benadeelt. 

2. Opzegging door een lid dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat vóór een 
november van een verenigingsjaar. Een lid kan echter zijn lidmaatschap onmiddellijk 
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beëindigen indien redelijkerwijs niet van hem gevergd kan worden het lidmaatschap te laten 
voortduren. 

3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het dagelijks bestuur. 
4. Ontzetting geschiedt door het bestuur, hetzij rechtstreeks hetzij op voordracht van 

tenminste twintig leden. 
5. Van het besluit tot opzegging of ontzetting wordt het lid ten spoedigste met opgave van 

redenen schriftelijk in kennis gesteld onder vermelding van de datum waartegen is- opgezegd 
of ontzet. 
Gedurende één maand na ontvangst van deze kennisgeving heeft het lid recht van beroep op 
de algemene vergadering; dit recht van beroep moet in de kennisgeving worden vermeld. 
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

6. Het bestuur is bevoegd, hetzij rechtstreeks, hetzij op voordracht van tenminste twintig 
leden, een lid te allen tijde te schorsen, indien gronden tot opzegging of ontzetting aanwezig 
zijn. Een schorsing, die niet binnen zes maanden gevolgd wordt door een besluit tot 
opzegging of ontzetting eindigt door het verloop van die termijn. 

7. Gedurende de schorsing kan een lid de aan zijn lidmaatschap verbonden rechten niet 
uitoefenen en blijft hij onderworpen aan de uit zijn lidmaatschap voortvloeiende 
verplichtingen. 

8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie 
verschuldigd tot en met de maand waarin betrokkene het lidmaatschap beëindigt.  

 
Jaarlijkse bijdragen 
Artikel 8 
1. De leden, de adspirantleden, gezinsleden, begunstigers en de rechtspersonen zijn gehouden 

tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene vergadering zal worden 
vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende 
bijdrage betalen. 

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 
verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

 
Bestuur 

Artikel 9   
1. Het bestuur bestaat tenminste uit vijf personen, die door de algemene vergadering worden 

benoemd. De benoeming geschiedt uit de gewone leden, behoudens het bepaalde in lid 2.    
2. De algemene vergadering kan besluiten dat één lid van het bestuur buiten de leden wordt 

benoemd. 
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit door het bestuur dan wel uit door tenminste 

tien ter algemene vergadering stemgerechtigde leden voor te dragen kandidaten. 
4. De bestuursleden worden voor een tijdvak van drie achtereenvolgende jaren benoemd, met 

dien verstande, dat de functie begint casu quo eindigt, dadelijk na afloop van de vergadering, 
waarin de bestuursvoorziening plaatsvindt.  

5. Telkenjare treedt ongeveer eenderde gedeelte der bestuursleden af volgens een door het 
bestuur op te maken rooster. Een aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Bij een 
tussentijdse vacature neemt het nieuwe bestuurslid op het rooster de plaats in van degene, 
die hij opvolgt.  

6. Met het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar het bekleden van een functie in de 
financiële commissie. 

 
Taak van het bestuur 

Artikel 10 
1. Het bestuur heeft tot taak:     

a. het leiding geven aan-, het toezicht houden op- en het bevorderen van de goede gang van 
zaken in de vereniging;   
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b. het representeren van de Spoorgroep Zwitserland, zowel nationaal als internationaal;     
2. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden bijeenroeping 

wenselijk achten. 
 

Einde lidmaatschap bestuur, Schorsing 
Artikel 11    
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de 

algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing, die niet binnen drie 
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 
b. door bedanken;  
c. door periodiek aftreden; 
d. indien het geval zich voordoet, als bedoeld in artikel 9, lid 6. 

 
Dagelijks bestuur 

Artikel 12 
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. 
Tezamen vormen zij het dagelijks bestuur 
 
Artikel 13 
1. Het dagelijks bestuur is belast met de uitoefening van de dagelijkse werkzaamheden en leidt 

de vereniging onder toezicht van het bestuur. 
2. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls de voorzitter of twee leden van het dagelijks 

bestuur bijeenroeping wenselijk achten. 
 

Organen 
Artikel 14 
Onder een orgaan wordt verstaan een natuurlijk persoon of rechtspersoon die, in de functie 
waarin hij optreedt, krachtens een bijzondere of algemene bepaling in de statuten of in de wet, 
door de algemene vergadering belast is met een naderomschreven taak en wie daarbij door de 
algemene vergadering beslissingsbevoegdheid is toegekend. 
 

Bestuursbevoegdheid en Vertegenwoordiging 
Artikel 15  
1. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van alle overeenkomsten, gene uitgezonderd. indien en 

voorzover vallend binnen een door de ledenvergadering goedgekeurde begroting.  
In afwijking van het hiervoor vermelde is het bestuur bevoegd tot het aangaan van 
geldleningen welke een bedrag van tienduizend gulden (ƒ  10.000,--)  niet te boven gaan. 
Daarnaast heeft het de bevoegdheid tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de 
vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt 
of zich tot zekerheidsstelling voor een derde verbindt, tot het aanvaarden van erfstellingen 
(onder het voorrecht van boedelbeschrijving) en legaten, tot het aangaan van 
compromissen/dadingen, tot het instellen van en het zich verweren tegen of het berusten in 
rechtsvorderingen, conservatoire en spoedeisende maatregelen inbegrepen. 

2. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het dagelijks bestuur. 
3. De vertegenwoordiging kan ook geschieden door een bestuurslid of een delegatie van het 

bestuur, die bij een bepaald besluit van het bestuur daartoe wordt aangewezen, in welk geval 
van een zodanig besluit moet blijken uit een door de secretaris gewaarmerkt uittreksel uit 
de notulen van de betreffende vergadering van het bestuur. 

4. De penningmeester is bevoegd om tot een bedrag van maximaal duizend gulden (ƒ 1.000,--) 
zelfstandig over de gelden van de vereniging te disponeren. 
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5. Het bestuur is voorts bevoegd om, indien de dagelijkse werkzaamheden zulks medebrengen, 
aan een of meer leden van het dagelijks bestuur met zulke beperkingen en onder zulke 
voorwaarden, als zij wenselijk acht, bijzondere procuratie te verlenen. 

 
Jaarverslag en Rekening en verantwoording 

Artikel 16 
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen 

te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 
2. Het bestuur brengt in een algemene vergadering, te houdenzo mogelijk binnen drie maanden, 

doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van een verenigingsjaar, behoudens verlenging 
van deze termijn door de algemene vergadering zijn verslag uit over dat verenigingsjaar en 
doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en 
verantwoording over zijn in dat jaar gevoerd bestuur. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie bestaande uit drie 
gewone leden, die geen deel mogen uit maken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de 
rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag 
van haar bevindingen uit. 

4. De opdracht van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 
herroepen, mits gelijktijdig een andere commissie wordt benoemd. 

5. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de algemene vergadering strekt tot 
décharge van het bestuur 

6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 tien jaar te bewaren 
 
Artikel 17 
Uiterlijk in de laatste maand van enig verenigingsjaar legt het bestuur een begroting met 
betrekking tot het volgende verenigingsjaar aan de ledenvergadering ter goedkeuring voor. 
 

Algemene vergadering 
Artikel 18 
1. a. Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, wanneer het dit wenselijk oordeelt of 

wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is 
b. De oproeping geschiedt schriftelijk op een termijn van ten minste twaalf weken door 

middel van een daartoe strekkende mededeling in de “officiële mededelingen".  
c. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van de stemmen verplicht tot het 
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. 
Het verzoek dient een opgave te bevatten van het te behandelen onderwerp. 

d. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de 
algemene vergadering bijeenroept. Het bestuur is verplicht het ledenregister ter hand te 
stellen of althans in dit register inzage te geven. 

e. In artikel 16 lid 2 bedoelde jaarvergadering komen mede aan de orde: 
- de voorziening in eventuele vacatures; 
- de benoeming van de leden van de in artikel 16 lid 3 bedoelde financiële commissie; 
- de vaststelling van de jaarlijkse begroting met als onderdeel de contributie; 
- voorstellen van het bestuur en/of leden. 

2. a. Tot de algemene vergadering hebben toegang, voorzover niet geschorst: 
1. gewone leden; 
2. adspirantleden; 
3. gezinsleden; 
4. begunstigers; 
5. ereleden; 
6. leden van verdiensten; 
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7. leden-rechtspersoon; 
8. de genodigden van het bestuur, voorzover de algemene vergadering niet anders 

beslist; 
9. de vertegenwoordigers der erkende publiciteitsmedia voorzover de algemene 

vergadering niet anders beslist. 
b. Met inachtneming van het voorgaande hebben gewone leden, ereleden en leden van 

verdiensten: één stem, welk stemrecht door hen slechts persoonlijk ter vergadering kan 
worden uitgeoefend. 

3. a. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging, 
bijgestaan door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen 
persoon. 

b. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter treedt één der andere door het bestuur aan 
te wijzen bestuursleden als voorzitter op. 
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de 
vergadering daarin zelve. 

c. Van een algemene vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter 
daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in een volgende algemene vergadering 
worden vastgesteld. 

 
Besluitvorming 

Artikel 19 
1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten genomen met een meerderheid 

van de uitgebrachte geldige stemmen. 
2. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt. 
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. 
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming 
verlangt. 

3. a. Indien één kandidaat is gesteld, wordt deze geacht met algemene stemmen te zijn 
gekozen, tenzij een stemgerechtigd lid stemming verlangt. 

b. Zijn twee kandidaten gesteld, dan wordt tussen hen gestemd en is hij, die de meeste 
uitgebrachte geldige stemmen verwerft, gekozen. 
Verwerven beiden een gelijk aantal stemmen, dan vindt herstemming plaats. 
Levert ook deze geen meerderheid op, dan beslist het lot. 

c. Zijn meer dan twee kandidaten gesteld, dan vindt tussen hen een vrije stemming plaats. 
Verwerft daarbij geen van hen de meerderheid,van de uitgebrachte geldige stemmen, dan 
vindt herstemming plaats tussen de twee kandidaten die bij de vrije stemming de meeste 
stemmen op zich hebben verenigd; het bepaalde onder b is vervolgens van toepassing. 
Zouden twee of meer personen aldus in aanmerking komen voor één plaats in deze 
herstemming, dan vindt tussen hen een tussenstemming plaats. 

4. a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, 
is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover 
gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het onder a bedoelde oordeel de 
juistheid daarvan betwist, dan wordt zonodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd 
en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer, de meerderheid der vergadering, of indien 
de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 
stemming 

 
Wijziging van de statuten en Ontbinding van de vereniging 

Artikel 20 
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1. Besluiten tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vereniging kunnen slechts worden 
genomen met teminste drie/vierde meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen in een 
algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van het totaal aantal 
stemgerechtigde leden aanwezig is. 

2. Is in deze algemene vergadering het voorgeschreven aantal stemgerechtigde leden niet 
aanwezig, dan kan in een volgende vergadering, welke binnen vier weken na die eerste 
vergadering moeten worden gehouden, ongeacht het aantal aanwezige leden, met tenminste 
twee/derde meerderheid del geldig uitgebrachte stemmen een besluit hierover worden 
genomen. 

3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 
statutenwijziging doen, dienen de volledige tekst van dat voorstel op te nemen in de daartoe 
strekkende oproeping, welke oproeping tenminste zes weken vóór de vergadering dient te 
geschieden door middel van een mededeling in de “officiële mededelingen”. 

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat hiervan een notariële akte is 
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd onder overlegging 
van een uittreksel van de notulen van de betreffende vergadering. 

5. Bij ontbinding van de vereniging is het bestuur belast met de vereffening. 
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 
kracht. 

6. Een eventueel batig saldo zal toevallen aan de leden, tenzij bij het besluit tot ontbinding aan 
dit saldo een andere bestemming wordt gegeven. 

 
Verenigingsjaar 

Artikel 21 
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. 
 

Commissies 
Artikel 22 
1. Naast de eerder genoemde financiële commissie kan de algemene vergadering en het bestuur 

commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en 
bijstand van de algemene vergadering of van het bestuur. 

2. Voorzover in deze statuten niet reeds vastgesteld worden de taak en de samenstelling van 
commissies geregeld bij huishoudelijk reglement. 

 
Huishoudelijk reglement 

Artikel 23 
1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement, dat evenals alle andere door de algemene 

vergadering op voorstel van het bestuur vast te stellen reglementen niet in strijd mag zijn 
met de wet noch met de statuten. 

2. Besluiten tot het vaststellen of wijzigen van een reglement worden in de algemene 
vergadering genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. 

 
Inschrijving in het verenigingenregister 

Artikel 24 
1. De bestuurders zijn verplicht de vereniging te doen inschrijven in het verenigingenregister, 

gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging 
haar zetel heeft en een authentiek uittreksel van de akte, dan wel een authentiek uittreksel 
van de akte bevattende de statuten, ten kantore van dat register neer te leggen. 

2. De bestuurders dragen zorg dat in bedoeld register steeds worden ingeschreven de naam de 
voornamen en woonplaats van alle bestuursleden, die de vereniging in en buite rechte kunnen 
vertegenwoordigen. 

 
Slotbepaling 
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Vereniging SPOORGROEP ZWITSERLAND 

Artikel 25 
In gevallen, waarin noch door deze statuten, noch door de reglementen der vereniging wordt 
voorzien, beslist het bestuur. 

WAARVAN AKTE, 
in minuut opgemaakt, is verleden te Huizen op de datum aan het hoofd dezer akte vermeld.  
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze 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 comparant, die aan mij, notaris, bekend is 
en door mij, notaris, ondertekend. 
(Getekend): J. Koppenol, B.H. Moulijn. 


