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Investeringsvoorstel Club van 100

Breda, 13 september 2021

Geacht bestuur en leden,

Bij deze een voorstel van het bestuur van BH&BC Breda voor een aan te schaffen videosysteem voor onze club. Wij
zijn ervan overtuigd dat de aanschaf van dit systeem een goede bijdrage levert aan het hockeyplezier van alle leden
en ook van onze trouwe toeschouwers. In dit voorstel lichten we toe welk systeem we zouden willen aanschaffen,
alsmede de kosten van deze aanschaf.

De module 360Performance is een videoanalyse-tool op basis van zero-human-factor: een cameraman is overbodig.
Vier vaste camera’s nemen het hele veld op, waardoor niet alleen het spel rondom de bal wordt gevolgd, maar ook de
omschakeling van spelers op andere plekken op het veld. 360Performance biedt spelers en teams beter zicht op de
eigen prestaties en meer houvast voor technische en tactische analyse. Met als doel: beter worden in wat je doet.
Individueel en als team.

Naast het gebruik voor technische en tactische analyses biedt dit systeem nog een andere interessante
mogelijkheid voor onze club. Hoe leuk is het om achteraf te genieten van samenvattingen van de gespeelde
wedstrijden, in het clubhuis of via de verschillende online kanalen van de vereniging. In het clubhuis worden de
samenvattingen van de laatst gespeelde wedstrijden in een carrousel afgespeeld. Publiek en spelers kunnen
direct na de wedstrijd onder het genot van een drankje en een hapje de doelpunten en andere hoogtepunten van
de wedstrijd nog een keer bekijken.

De module 360Sponsoring biedt de sponsoren van onze club de mogelijkheid om te adverteren in de
samenvattingen. Met dit advertentieplatform kunnen extra inkomsten gegenereerd worden voor BH&BC Breda.
De ervaring bij andere verenigingen leert dat het systeem zich kan ontpoppen tot een inkomstenbron voor de
club, door de beelden gekoppeld met sponsoring in te zetten bij activiteiten.

Het bedrijf wat dit systeem levert is een preferred supplier van de KNHB, dit resulteert in 2 gratis zoom-camera’s
als aanvulling op het standaard pakket.

Het totale pakket bestaat uit het volgende:

Hardware:

2 knikmasten
4 vaste camera's achter beide doelen (fish-eye + eyeball)
2 zoom camera's van ene helft naar andere helft
Server voor opslag en verwerking van de beelden
55 inch televisiescherm
Netwerkmateriaal
Bekabeling

De kosten voor dit systeem bedragen € 14.500 exclusief BTW voor 36 maanden.
De hardware is na afloop van het contract van de club, de software dient na afloop verlengd te worden, of kan worden
vervangen door andere software. De aanverwante kosten zoals de aanleg van stroomkabels worden door de club
gefinancierd.

Voor de aanschaf van dit systeem doen we graag een beroep op de Club van 100, omdat deze aanschaf echt een
extra bijdrage gaat leveren aan het hockeyplezier en de hockey kwaliteit van de leden van onze club. Ook voor de
trainers en coaches wordt het plezier verhoogd, omdat zij een zeer professionele tool krijgen om mee te werken.

Mochten er vragen of opmerkingen zijn, dan ben ik uiteraard meer dan bereid om nadere toelichting te geven.

Namens bestuur BH&BC Breda,

Charlotte Louwers
Voorzitter
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AKTE van statutenwijziging
1

2021389572/FS/SW

Heden, *, verscheen voor mij, mr. Frederik Donald Eduard Sulzer, notaris met
plaats van vestiging Breda:
***
De verschenen persoon heeft het navolgende verklaard.

- In de op * te * gehouden buitengewone algemene vergadering van de
statutair te Breda gevestigde vereniging: De Club van Honderd (ook
handelende onder de Naam Club van 100), kantoorhoudende te: (4835
LB) Breda, Willem III laan 20, ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel onder nummer: 20088253, hierna te noemen: "de
vereniging", besloten de statuten van de vereniging te wijzigen als hierna
gemeld, zulks onder machtiging van de verschenen persoon, de akte van
statutenwijziging te doen verlijden.  Van voormeld besluit en voormelde
machtiging blijkt uit de notulen van  gemelde vergadering die aan deze
akte zijn gehecht.

- De vereniging is opgericht bij akte op zes februari negentienhonderd
achtennegentig verleden voor mr. P.M.H.F. Mannaerts, destijds notaris te
Breda.

- De statuten van de vereniging zijn nimmer gewijzigd.
Vervolgens verklaarde de verschenen persoon, ter uitvoering van voormeld
besluit, de statuten van de vereniging hierbij integraal te wijzigen en opnieuw
vast te stellen zodat deze voortaan in hun geheel luiden als volgt:
STATUTEN
NAAM, ZETEL EN DUUR
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Club VAN 100.
2. Zij is gevestigd te Breda.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.
DOEL/MIDDELEN
Artikel 2

1. Het doel van de vereniging is het stimuleren van belangstelling voor de
hockeysport, in het bijzonder het optimaal functioneren van de Bredasche
Hockey & Bandy Club "Breda".

2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het vergroten van het  financiële
draagvlak van de Bredasche Hockey & Bandy Club “Breda” ten  behoeve van
speciale projecten die buiten de normale begroting vallen  alsmede op elke
andere geoorloofde wijze.
VERENIGINGSJAAR
Artikel 3
Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar.
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LEDEN EN ERELEDEN
Artikel 4

1. De vereniging bestaat uit leden.
2. Leden zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten tot de  vereniging.

Zij betalen een jaarlijkse, door de algemene vergadering te  bepalen bijdrage van
tenminste vijfenveertig euro (€ 45,00), het equivalent  van de bij de oprichting
bepaalde eenhonderd gulden (Hfl 100,00), met als  huidig streefgetal
eenhonderd euro (€ 100,00).
Artikel 5

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en vangt aan bij de eerste betaling der  jaarlijkse
bijdrage, zonder dat een uitdrukkelijk bestuursbesluit tot toelating  is vereist,
behoudens het bepaalde in lid 7.

2. De bijdrage dient uiterlijk in het eerste kwartaal van het verenigingsjaar te  zijn
voldaan.

3. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden;
b. door opzegging door een lid;
c. door opzegging. door het bestuur namens de vereniging;   d. door

ontzetting, krachtens een door de algemene vergadering met een
meerderheid van tenminste twee/derde (2/3de) der geldig uitgebrachte
stemmen genomen besluit.

4. Opzegging door het lid geschiedt schriftelijk aan het bestuur, uitsluitend  tegen
het einde van een verenigingsjaar. Zij die niet uiterlijk op eenendertig  december
hun lidmaatschap hebben opgezegd, worden voor bet volgende  verenigingsjaar
als lid aangemerkt.

5. Opzegging namens de vereniging geschiedt indien het lid na aanmaning  door
het bestuur in gebreke blijft de jaarlijkse bijdrage te voldoen, alsmede  in de door
de wet genoemde gevallen. Zij geschiedt bij aangetekend  schrijven, tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming  van een opzegtermijn van
vier weken.

6. Ontzetting kan slechts geschieden in de gevallen in de wet genoemd.
7. Indien het lidmaatschap is geëindigd door opzegging namens de vereniging  of -

door ontzetting kan de betrokkene slechts krachtens een uitdrukkelijk
bestuursbesluit opnieuw als lid worden toegelaten.
Artikel 6
Ieder lid heeft recht tot bijwoning van alle door de vereniging te houden
algemene vergaderingen en bijeenkomsten en tot het daarin uitbrengen van  zijn
stem.
BESTUUR
Artikel 7

1. Het bestuur van de vereniging is samengesteld uit een oneven aantal van
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vijf of zeven leden.
2. De leden van het bestuur worden uit de leden, door de algemene

vergadering, op voordracht van bet bestuur gekozen.
3. Zij worden gekozen voor een periode van vier (4) jaar. Hierna zijn zij nog

éénmaal herkiesbaar voor een tweede periode van vier (4) jaar.
4. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een

penningmeester aan. De functies van secretaris en penningmeester
kunnen door één persoon worden vervuld.

5. De bestuursleden ontvangen geen beloning. Wel hebben zij aanspraak op
vergoeding van alle in het belang van de vereniging door hen gemaakte
kosten

Artikel 8
1. Het bestuur doet in de convocatie voor de algemene vergadering als

bedoeld in artikel 14 een voordracht voor de benoeming of herbenoeming
van een bestuurslid. Tot tien dagen voor de vergadering kunnen bij het
bestuur schriftelijk namen van andere kandidaten worden opgegeven.
Voor  elke kandidaat dient deze opgave te zijn voorzien van de
handtekening van  tenminste tien andere leden en van een
akkoordverklaring van de betreffende kandidaat. Een en ander wordt in de
convocatie vermeld.

2. Indien een tegenkandidaat wordt gesteld, zal het bestuur hiervan
schriftelijk  voor de vergadering aan de leden kennisgeven. Is voor een
vacature slechts één kandidaat gesteld, dan wordt deze gekozen
verklaard.

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt door bedanken, door het verlies van het
lidmaatschap, alsmede door ontslag, te verlenen door de algemene
vergadering - met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der
geldig uitgebrachte stemmen.

Artikel 9
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee

gezamenlijk  handelende bestuursleden.
Artikel 10

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en met het
waarnemen van alle belangen van de vereniging, geen uitgezonderd.

2. Het bestuur wendt de baten van de vereniging zoveel mogelijk aan ter
ondersteuning van speciale projecten of evenementen, te organiseren in
samenspraak met de Bredasche Hockey & Bandy Club “Breda”.

3. Het bestuur is slechts bevoegd te besluiten tot het aangaan van
overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk
medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt, indien de
algemene vergadering het bestuur daartoe vooraf toestemming heeft
verleend. Van bedoelde toestemming blijkt tegenover derden genoegzaam
uit een uittreksel - of afschrift van - de notulen van de desbetreffende
algemene vergadering, voor eensluidend gewaarmerkt door de secretaris
van de vereniging.
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4. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens voor de bevoegdheid van
het  bestuur te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot
verkrijging,  vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Artikel 11
De bestanddelen van het kapitaal zullen door de zorg van het bestuur in
bewaring worden gesteld bij één van de Nederlandse systeembanken.
VERGADERINGEN VAN HET BESTUUR
Artikel 12

1. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter
of  twee der bestuursleden zulks wenselijk achten.

2. De bestuursleden worden schriftelijk opgeroepen, waaronder per e-mail
begrepen, zo mogelijk minstens drie dagen tevoren met vermelding van
de  te behandelen punten.

3. De voorzitter leidt de vergadering en ondertekent met de secretaris en, bij
ontstentenis van deze, met één der andere bestuursleden de
goedgekeurde notulen. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het oudste
lid in anciënniteit tijdelijk in diens plaats op. Bij ontstentenis van de
secretaris wordt het secretariaat waargenomen door één der aanwezige
Bestuursleden.

4. Bij staking van stemmen zal het voorstel andermaal worden behandeld in
een volgende bestuursvergadering. Indien de stemmen alsdan opnieuw
staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. De voorzitter heeft
geen beslissende stem. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten moet
de meerderheid van de bestuursleden aanwezig zijn.

5. In de maand juni doet het bestuur rekening en verantwoording van zijn
administratie en het gevoerde bestuur over het afgelopen jaar aan de
algemene vergadering. De goedkeuring van deze rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge.

6. Bestuursleden kunnen zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen.
7. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming

indien de desbetreffende bestuurder daarbij een direct of indirect
persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de
Vereniging en de met haar verbonden organisatie. Wanneer hierdoor geen
bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het  besluit genomen door de
algemene vergadering.

Artikel 13
De voorzitter van de Bredasche Hockey & Bandy Club "Breda" of diens
plaatsvervanger heeft als zodanig toegang tot alle bestuursvergaderingen en
heeft daarin een adviserende stem.



5

ALGEMENE VERGADERING
Artikel 14

1. Algemene vergaderingen zullen schriftelijk worden bijeengeroepen
minstens twintig (20) dagen tevoren met vermelding van de te behandelen
punten.

2. Niet op de agenda voorkomende punten kunnen slechts worden
behandeld, indien tenminste drie/vierde (3/4de) van de aanwezige leden
besluit het punt op de agenda toe te voegen, mits de helft van het aantal
leden aanwezig is. Het in de vorige volzin bepaalde geldt niet ten aanzien
van voorstellen tot statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding

Artikel 15
1. De algemene vergadering beslist bij verkiezingen bij volstrekte

meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het bestuur is bevoegd aanbevelingen ter benoeming van bestuursleden

te  doen onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 1.
3. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming geen

volstrekte meerderheid wordt verkregen heeft een tweede vrije stemming
plaats.  Mocht daarbij weer geen volstrekte meerderheid zijn verkregen,
dan zal  een herstemming plaatshebben tussen de personen die bij de
laatste  stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Bij
staking van  stemmen beslist het lot.

4. Stemming over personen geschiedt bij gesloten en ongetekende briefjes.
Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij minstens tien (10)
der aanwezige leden om schriftelijke stemming verzoeken.

5. Stemmen van onwaarde en blanco stemmen worden geacht niet te zijn
uitgebracht.

Artikel 16
Bestuursleden noch leden kunnen zich ter vergadering doen
vertegenwoordigen.
Artikel 17

1. Er wordt jaarlijks in de maand juni een algemene vergadering gehouden.
In  die vergadering zullen, behoudens eventuele andere onderwerpen
worden  behandeld:

a. verslag over het afgelopen verenigingsjaar omtrent de toestand der
vereniging omtrent de financiële administratie en het beheer van
het  bestuur in het algemeen en van de penningmeester in het
bijzonder: in  dit verslag wordt een opgaaf opgenomen van alle in
dat jaar  plaatsgevonden hebbende projecten;

b. voorziening in vacatures in het bestuur;
c. voorstellen door het bestuur;
d. voorstellen door minstens tien (10) leden, schriftelijk ingediend vóór

of  uiterlijk op de eerste mei bij de voorzitter van het bestuur
2. Een buitengewone vergadering wordt met inachtneming van artikel 14

belegd zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht of tenminste tien (10)
leden dit schriftelijk aan het bestuur verzoeken, onverminderd het
bepaalde  in artikel 41 leden 2 en 3 van boek 2 van het, Burgerlijk
Wetboek.
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STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING
Artikel 18

1. Wijziging der statuten kan slechts plaatsvinden krachtens een besluit van
de algemene vergadering.

2. De woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging wordt
tenminste  vijf (5) dagen voor de vergadering voor alle leden ter inzage
gelegd via het  onderdeel Club van 100 van de website van de Bredasche
Hockey & Bandy Club "Breda".

3. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een
algemene vergadering, waar tenminste twee/derde (2/3de) van het aantal
leden aanwezig is, met een meerderheid van tenminste drie/vierde (3/4de)
van de geldig uitgebrachte stemmen. Is in zodanige vergadering niet het
vereiste aantal leden aanwezig dan zal een tweede vergadering worden
bijeengeroepen ter behandeling hetzelfde onderwerp, welke vergadering,
ongeacht het aantal aanwezige leden, met een meerderheid van
drie/vierde  (3/4) der geldig uitgebrachte stemmen tot statutenwijziging
kan beslissen.

4. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een
notariële  akte - is opgemaakt. Tot het doen verlijden van zodanige akte is
ieder  bestuurslid bevoegd.

Artikel 19
1. Op ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 18 leden 1, 2 en

3 van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur is belast met de vereffening en zal het na vereffening

overblijvende batig saldo aanwenden voor een met het doel der
ontbonden  vereniging zoveel als mogelijk overeenstemmend doel.

SCHRIFTELIJK
Artikel 20
Schriftelijk in deze statuten betekent bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die
via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch
of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de  verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
Artikel 21
Alle in deze statuten niet behandelde of genoemde punten worden door het
bestuur geregeld en beslist tenzij de bevoegdheid daartoe volgens de wet aan
de algemene vergadering toekomt.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Breda op de datum in het hoofd van deze akte  vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van  de
akte te hebben kennis genomen, met de inhoud in te stemmen en op de
gevolgen van de akte te zijn gewezen.
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen
persoon en mij, notaris, ondertekend.


