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De onderhavige regeling is door de algemene Ledenvergadering van Vereniging Fortuna Supporters

Collectief vastgesteld als bedoeld in artikel l-8 eerste lid van de statuten van Vereniging Fortuna

Supporters Collectief.

Paragrøal7: Algemeen

Artikell
ln deze regeling wordt verstaan onder:

a. Besluit: een besluit dat is genomen door het Bestuur van de Vereniging;

b. Bestuur: het Bestuur van de Vereniging;

c. Leden: de Leden van de Vereniging die de dag waarop de stemming zal plaatsvinden minimaal

één jaar lid zijn van de Vereniging en die op de eerste dag van de maand waarin de stemming zal

plaatsvinden de leeftijd van achttien jaren hebben bereikt en die op de eerste dag van de maand

waarin de stemming zal plaatsvinden niet zijn geschorst en die op de eerste dag van de maand

waarin de stemming zal plaatsvinden de betalingsverplichting ten aanzien van de jaarlijkse

contributie hebben voldaan;

d. Prioriteitsoandeel: het bij de STAK geplaatste prioriteitsaandeel in het kapitaal van de

Vennootschap, met specifieke zeggenschapsrechten die nader zijn uitgewerkt in de statuten van

de Vennootschap.

e. SIAK Stichting Administratiekantoor Fortuna Sittard;

f . Vennootschap: Fortuna Sittard 8,V., statutair gevestigd in de gemeente Sittard-Geleen en

kantoorhoudend te 6135 LH Sittard, Milaanstraat L20, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer L4059508;

g. Vereniging:Vereniging Fortuna Supporters Collectief, statutair gevestigd in de gemeente Sittard-

Geleen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57874700.

Artikel2
Deze regeling heeft betrekking op Bestuursbesluiten van het STAK met betrekking tot het

Prioriteitsaandeel waarvoor de STAK, conform haar statuten, voorafgaande goedkeuring van de

Vereniging nodig heeft. De Vereniging zal deze goedkeuring slechts verlenen indien haar Leden, conform
deze referendumregeling, hiermee instemmen.
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Paragraof 2: de procedure

Artikel3
Ten aanzien van de procedure zijn de artikelen LL tot en met 13 van de Statuten van de Vereniging van

overeenkomstige toepassing verklaard, behoudens wanneer er in deze regeling uitdrukkelijk van wordt
afgeweken.

Artikel4
ln afwijking van artikel 12 tweede lid van de statuten van de Vereniging, zijn uitsluitend de Leden zoals

bedoeld in artikel L sub c van deze regeling stemgerechtigd.

Artikel5
L. Het Bestuur stelt vast de datum, het tijdstip en de locatie waarop de Leden hun stem kunnen

uitbrengen middels het organiseren van een bijzondere Ledenvergadering.

2. Onverminderd hetgeen bepaald in het eerste lid, dient de bijzondere Ledenvergadering binnen

twee weken plaats te vinden nadat de vennootschap een besluit aan de houder van het
prioriteitsaandeel (de STAK) voorlegt waarover besloten dient te worden,

3. De bekendmaking als bedoeld in het eerste lid, vindt minimaal één week plaats voorafgaand aan

de bijzondere Ledenvergadering.

4. De bekendmaking als bedoeld ¡n het eerste lid, vindt plaats door:
a. het sturen van een e-mail naar alle Leden; en

b. het plaatsen van een nieuwsartikel op de website; en

c. het plaatsen van een bericht op de, op het moment dat de bekendmaking plaatsvindt,

beschikbare sociale media.

Artikel6
Elk lid dient zich te kunnen legitimeren middels een geldig paspoort dan wel geldige identiteitskaart,
alsmede door het vertonen van de lidmaatschapspas van de Vereniging.

Parøgraøf 3: de uitslag

ArtikelT
Ten aanzien van de uitslag van de stemming zijn de artikelen 11 tot en met L3 van de statuten van de

Vereniging van overeenkomstige toepassing verklaard, behoudens wanneer er in de onderhavige

regeling uitdrukkelijk van wordt afgeweken.
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ArtikelS
De uitslag is ongeldig, indien het aantal verschenen Leden lager of gelijk is aan een derde deel van het op

het moment van stemmen totale aantal Leden, met dien verstande dat een geldig besluit dient te
worden genomen door minimaal 50 Leden. lndien er sprake is van een ongeldige uitslag is het Bestuur

bevoegd om te beslissen over het al dan niet verlenen van toestemming aan het Bestuursbesluit van de

STAK.

Artikel9
ln afwijking van artikel 12lid5 van de statuten van de Vereniging, beslist het Bestuur bijstaking van

stemmen.

Artikel 10

L Zodra de uitslag van de stemming bekend is, zal het Bestuur de Leden van de Vereniging

informeren over de uitslag.

2. De bekendmaking als bedoeld in het eerste lid vindt plaats overeenkomstig artikel 5 vierde lid

van deze regeling.

Artikelll
L. Het Bestuur is verplicht om, conform de uitslag van de stemming, de STAK onverwijld te

informeren over haar beslissing om toestemming te verlenen of toestemming te onthouden ten

aanzien van het voorgenomen besluit van het Bestuur van de STAK.

Poragroaf 4: wijziging van deze regeling

Artikel12
1. Na totstandkoming van deze regeling kan deze slechts door een besluit van de Ledenvergadering

worden gewijzigd dan wel worden ingetrokken middels de procedure die is neergelegd in

paragraaf 2 van deze regeling. lndien in dat geval de uitslag ongeldig is op grond van artikel 8

dan wel de stemmen staken als bedoeld in artikel 9, is het Bestuur niet bevoegd de regeling te

wijzigen.

2. Uitdrukkelijk wordt bepaald dat het Bestuur de regeling niet middels een besluit kan wijzigen

dan wel intrekken: dit recht is louter voorbehouden aan de Ledenvergadering,
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Pørogrøof 5: bekendmøking von deze regeling

Artikel13
De bekendmaking van deze regeling aan de Leden vindt plaats overeenkomstig artikel 5 l¡d 4 van deze

regeling.

Aldus vastgesteld op de algemene Ledenvergadering welke plaatsvond op 19 oktober 2OI7 te Sittard,

Voor akkoord:

Jeroen Loos, voorzitter Mark Arntz, secretaris

Datum: 19 oktober 20L7 Datum: 19 oktober 2017
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