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Rep.nr.22.485
Statutenwijziging

Heden, zeven december tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Tjerk Jouke
de Vries, notaris te Groningen: ---------------------------------------------------------de heer Hans Haringa, wonende te 9463 RM Eext, Stationsstraat 2, geboren te Den
Helder op twaalf maart negentienhonderd zes en vijftig, houder van een
identiteitskaart met nummer IP3LF0462; ----------------------------------------------te dezen handelend als bestuurder van de vereniging Vereniging Watersport De
Twee Provinciën, gevestigd in de gemeente Haren (Groningen), feitelijk gevestigd
te 9752 XD Haren, Meerweg 227, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 40023050, hierna te noemen: de vereniging ---------------------------------De comparant verklaarde: ---------------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering van de vereniging heeft, blijkens aangehecht
afschrift van de notulen van die vergadering, op acht en twintig november
tweeduizend zestien besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen.--Blijkens artikel 17 lid 4 van de statuten van de vereniging is de comparant bevoegd
tot doen verlijden van de onderhavige akte. -------------------------------------------De comparant verklaarde vervolgens, ter uitvoering van gemeld besluit, bij deze
akte de statuten van de vereniging zodanig te wijzigen dat deze in hun geheel
luidenals volgt: --------------------------------------------------------------------------"Naam, zetel en duur ------------------------------------------------------------------Artikel 1 ---------------------------------------------------------------------------------1.

De vereniging is genaamd: "Vereniging Watersport De Twee Provinciën".

2.
3.

De vereniging is gevestigd in de Gemeente Haren (Groningen). -----------------De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. -----------------------------------

-

Doel---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ----------------------------------------------------------------------------------

1.
2.

De vereniging heeft ten doel: de bevordering van de beoefening van de
watersport in de meest uitgebreide zin. ---------------------------------------------De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ----------------------a. het doen houden van- of het medewerken aan de organisatie van
zeilwedstrijden, zeilopleidingen en andere watersportevenementen; -------b. het beschikbaar maken van, exploiteren respectievelijk doen exploiteren
van een eigen clubgebouw met havenaccommodatie en gelegenheid tot het
bergen van eigen vaartuigen of die der leden; -------------------------------c. alle andere wettige middelen die aan het doel der vereniging bevorderlijk
kunnenzijn.----------------------------------------------------------------------

3. De vereniging beoogt geen winst te behalen; voor zover een voordelig
exploitatiesaldo in enig boekjaar behaald mocht worden, staat deze nimmer ter
verdeling onder de leden ------------------------------------------------------------Lidmaatschap___________________________________________________________________________
Artikel 3

1. Leden van de vereniging, onderverdeeld in de na te noemen ledencategorieën,
kunnen zijn:
a. Volwassen leden: personen die ten minste de leeftijd van achttien (18) jaar
hebben bereikt;
b. Jeugdleden: personen die leeftijd van achttien (18) jaar nog niet hebben
bereikt;
c. Ereleden: leden, niet zijnde bijzondere- of bedrijfsleden, die op voordracht
van het bestuur als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd
wegens zeer uitzonderlijke prestatie(s) op het gebied van de watersport
en/of jarenlange werkzaamheden als vrijwilliger met een grote
meerwaarde voor de vereniging. Ereleden worden door de algemene
vergadering door minstens twee/derde van de uitgebrachte stemmen

2.

benoemd;
privaatrechtelijke rechtspersonen die zijn ingeschreven in
Bedrijfsleden:
d.
het handelsregister; deze leden hebben afwijkende rechten en
verplichtingen welke hen bij of krachtens deze statuten en/of het
huishoudelijk reglement van de vereniging zijn toegekend en opgelegd.
e. Bijzondere leden: personen die de leeftijd van achttien (18) jaar hebben
bereikt en aantoonbaar een directe relatie hebben met een vigerend
bedrijfslidmaatschap en die als zodanig door het bestuur zijn
gekwalificeerd; deze leden kunnen afwijkende rechten en verplichtingen
hebben welke hen bij of krachtens de statuten en/of huishoudelijk
reglement zijn toegekend en opgelegd. ---------------------------------------Of een lid in een bepaald verenigingsjaar in de ledencategorie Volwassen Leden
of Jeugdleden is ingedeeld, wordt bepaald door de leeftijd van dat lid op één

januari van dat jaar.
I Alle leden zijn gehouden de belangen en goede naam van de vereniging te
dienen en zich te onthouden van (rechts)handelingen of uitlatingen, welke de
vereniging zouden kunnen schaden. -----------------------------------------------4. Op leden die gerechtigd zijn om aan wedstrijdactiviteiten deel te nemen, zijn de
statuten en reglementen van het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond
van toepassing.
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden
en donateurs zijn opgenomen. ------------------------------------------------------Donateurs
Artikel 4

3

Donateurs zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te
steunen met een door de algemene vergadering vast te stellen minimum
bijdrage. -----------------------------------------------------------------------------2. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die, welke hen
bij of krachtens deze statuten en/of het huishoudelijk reglement van de
vereniging zijn toegekend en opgelegd. -------------------------------------------3. Donateurs kunnen zijn individuele natuurlijke personen dan wel entiteiten die
zijn ingeschreven in het handelsregister. ------------------------------------------Toelating van leden en donateurs --------------------------------------------------Artikel 5
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en donateurs. ---------------2. Bij niet-toelating als lid, kan de algemene vergadering alsnog tot toelating
besluiten.
Einde van het lidmaatschap ----------------------------------------------------------Artikel 6 ----------------------------------------------------------------------------------1. Het lidmaatschap eindigt: ----------------------------------------------------------a. door de dood van het lid; ------------------------------------------------------b. door schriftelijke opzegging door het lid; -------------------------------------c. door opzegging door de Vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging
niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; --------------------------- door
ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
d.
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt,
of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. -----------------------------e. door beëindiging of faillissement van een bedrijfslid. ------------------------2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. ----------------------3. Opzegging door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het
verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier
weken. Echter het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd indien van
de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren. -------------------------------------------------4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het
lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waarop was opgezegd ----------------------------------------------------------------5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit,
waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te
zijnen opzichte uit te sluiten. -------------------------------------------------------6. Van een besluit tot opschorting of opzegging van het lidmaatschap door het
bestuur op grond van het gegeven dat redelijkerwijs van de vereniging niet
1.

ri

7.

8.

9.

gevergd kan worden om het lidmaatschap te laten voortduren, staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten
spoedigste schriftelijke van het besluit met opgave van redenen in kennis
gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
Wanneer lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desalniettemin de jaarlijkse bijdrage over het gehele nog lopende
verenigingsjaar verschuldigd. -------------------------------------------------------Leden, met uitzondering van bedrijfsleden, verplichten zich door hun toetreden
tot de vereniging tevens het lidmaatschap van een of meer overkoepelende
organisatie(s) te aanvaarden met alle rechten en verplichtingen van dien, voor
zolang de vereniging lid van deze overkoepelende organisatie(s) is. ------------Het lidmaatschap van een of meer overkoepelende organisatie(s) wordt
verloren tegelijk met het lidmaatschap van de vereniging. -----------------------

Einde van de rechten en verplichtingen van donateurs -------------------------Artikel 7
1. De rechten en verplichtingen van een donateur kunnen eindigen door overlijden
of door opzegging, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het gehele nog
lopende verenigingsjaar verschuldigd blijft. ---------------------------------------2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur ---------------------

Jaarlijkse bijdragen
Artikel 8
1.
2.

3.

4.

De leden en donateurs zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse
bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.------De leden betalen de jaarlijkse bijdrage die jaarlijks kan worden aangepast met
behulp van het consumentenprijsindexcijfer zoals gepubliceerd door het
Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze aanpassing alsmede de eventuele
aanpassingen van de afdracht aan het Koninklijk Nederlands Watersport
Verbond vereist geen goedkeuring van de algemene ledenvergadering. --------De systematiek waarmee de jaarlijkse bijdrage wordt bepaald alsmede de wijze
van innen van deze bijdrage en alles wat daarmee samenhangt zal worden
beschreven in het huishoudelijk reglement. ---------------------------------------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 uit tenminste vijf (5) en ten hoogste elf (11) leden, niet
zijnde bijzondere of bedrijfsleden, die door de algemene vergadering worden
benoemd. De benoeming geschiedt uit stemgerechtigde leden.-------------------
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2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 ------------------------------------Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als
tien (10) stemgerechtigde leden. ---------------------------------------------------De voordracht van het bestuur wordt bij oproeping voor de vergadering
meegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer stemgerechtigde leden
moet tenminste vijf (5) dagen voor de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend. -------------------------------------------------------------------Een dergelijke voordracht moet voorzien zijn van de akkoordverklaring van de
betreffende kandidaat. --------------------------------------------------------------Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering. -------------------------------------------------------------Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend
karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering Vrij 1fl de keus. --------Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten, behoudens het gestelde in lid 3 van dit artikel. --------------------

Einde bestuurslidmaatschap/periodiek lidmaatschap/schorsing -------------Artikel 10

1.

2.

3.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te
allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. --------------------------------Elk jaar treedt, volgens een door het bestuur op te maken rooster, tenminste
één lid van het bestuur af, zodanig dat elk bestuurslid maximaal vier (4) jaren
zitting heeft behoudens herverkiezing. --------------------------------------------Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. Door overlijden van een bestuurslid; ------------------------------------------b. door het verlies van een bestuurslid van het vrije beheer over zijn
vermogen;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken); --------------------------------d. door ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
--

-

Bestuursfuncties/besluitvorming van het bestuur -------------------------------Artikel 11

1.
2.

Bij de bestuursverkiezing door de algemene ledenvergadering wordt de
voorzitter in functie gekozen. -------------------------------------------------------De algemene ledenvergadering kan voor elk hunner een vervanger aanwijzen
uit het bestuur. Een bestuurslid kan meer dan één functie hebben. --------------

3.

4.

Van het verhandelende in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend.
Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergadering
van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven. --------------------

Bestuurstaak/vertegenwoordiging -------------------------------------------------Artikel 12

2.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging ---------------------------------------------------------Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering
te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan

3.

de orde komt.
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen
van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden

1.

4.

5.

benoemd.
Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd
tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren
van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk
maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op
het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor
besluiten tot:
1. onverminderd het bepaalde onder 2, het verrichten van rechtshandelingen
en investeringen welke het bedrag of de waarde als vastgesteld in het
huishoudelijk reglement, te boven gaan; -------------------------------------2. a. het huren, verhuren en het op andere wijze in gebruik of genot
verkrijgen en geven van onroerende goederen; -------------------------b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vereniging een
bankkrediet wordt verleend; ----------------------------------------------c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet; ---------------------------------d. het aangaan van dadingen; -----------------------------------------------e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale
procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire
maatregelen en het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel
f.

kunnen lijden;
het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. ---------------------
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Op het ontbreken van deze goedkeuringen kan door en tegen derden geen
beroep worden gedaan. --------------------------------------------------------6. De vereniging wordt vertegenwoordigd: -------------------------------------------a. door het bestuur; ---------------------------------------------------------------b. door de voorzitter en secretaris tezamen; ------------------------------------c. door de penningmeester slechts ten aanzien van de beschikking over
geldmiddelen van de vereniging bij banken tot een bedrag dat is bepaald in
het huishoudelijk reglement; voor het verrichten van betalingen die dit
bedrag te boven gaan, is medeondertekening door de voorzitter of de
secretaris vereist, alles onverminderd het hiervoor sub 5 bepaalde. --------Algemene ledenvergaderingen ------------------------------------------------------Artikel 13

1.
2.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe
die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. -----------Minstens eenmaal per jaar, doch in elk geval in het eerste kwartaal van enig
jaar, wordt een algemene vergadering de jaarvergadering gehouden. -------In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: --------------------------a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording over het geldelijk beheer
van de vereniging met het verslag van de kascommissie; --------------------b. de benoeming van voormelde kascommissie voor het volgende
verenigingsjaar; ----------------------------------------------------------------c. voorziening in eventuele vacatures; -------------------------------------------d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping
voor de vergadering; -----------------------------------------------------------e. de verslaglegging van de overige commissies. --------------------------------

3.

-

Toegang en stemrecht ----------------------------------------------------------------Artikel 14

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben: -----------------------------------a. Volwassen leden, jeugdleden en ereleden; ------------------------------------b. Bedrijfsleden hebben het recht om maximaal twee bijzondere leden de
algemene vergadering te laten bij wonen ter vertegenwoordiging van het
bedrijfslid;
Het
bestuur kan evenwel tot de algemene vergadering ook anderen
c.
toelaten en het woord verlenen. -----------------------------------------------2. Tijdens de algemene vergadering hebben stemrecht: ----------------------------a. Alle volwassen leden, jeugdleden (voor zover deze de leeftijd van achttien
jaar hebben bereikt ten tijde van de algemene vergadering) en ereleden
hebben recht op het uitbrengen van één stem; -------------------------------Bedrijfsleden
hebben het recht op één stem. ---------------------------------b.
3. Stemgerechtigde leden kunnen een schriftelijke volmacht verlenen aan een
ander, tijdens de algemene vergadering aanwezig, stemgerechtigd lid tot het

E3

4.

5.

uitoefenen van het stemrecht. Een lid kan echter niet meer dan twee andere
leden vertegenwoordigen. ----------------------------------------------------------De vergaderingen worden minstens één en twintig (21) dagen van te voren
door het bestuur aan de leden aangekondigd, door middel van het versturen
van een convocatie per e-mail en/of post en een aankondiging op de website
www.vwdtp.nl. _______________________________________________________________________
Buitengewone algemene ledenvergaderingen worden door het bestuur
uitgeschreven, wanneer het zulks nodig acht of wanneer tenminste tien (10)
der stemgerechtigde leden een verlangen hiertoe schriftelijk aan het bestuur te
kennen geven, met opgaaf der te behandelen punten. Hoogstens één en twintig
(21) dagen na deze schriftelijke aanvraag belegt het bestuur deze vergadering
op dezelfde wijze als een algemene vergadering. Blijft het bestuur daartoe in
gebreke, dan hebben bedoelde leden zelf het recht een algemene vergadering
uit te schrijven.

Voorzitterschap/notulen -------------------------------------------------------------Artikel 15

1.

2.
3.

4.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging
of zijn plaatsvervanger. -------------------------------------------------------------Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een der andere
bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op -----------------Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering daarin zelve. -----------------------------------------------------------Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een
ander, door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt die
door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de
vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het
verhandelde doen opmaken. -------------------------------------------------------De inhoud van de notulen of het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden
gebracht.

Besluitvorming van de algemene gedenvergadering ------------------------------Artikel 16

1.

2.
3.
4.

Besluiten, behalve die tot wijziging van de statuten of ontbinding van de
vereniging, worden genomen in een algemene vergadering, bij volstrekte
meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht
te zijn verworpen.
Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat door
de vergadering een besluit is genomen, is beslissend ------------------------------Hetzelfde geldt voor de inhoud van een besluit voor zover gestemd werd over
een niet schriftelijk vastgelegd voorstel --------------------------------------------Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het tweede lid bedoeld
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats,

Eo

5.

6.
7.

8.

wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming ---------------------------------Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van
de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen. -------------------------------------------------------------Blanco stemmen en onthoudingen worden beschouwd als niet te zijn
uitgebracht.
Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling, tenzij de
vergadering een andere wijze van stemmen verlangt of goedkeurt. Wanneer bij
eerste stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de
meeste stemmen op zich hebben verenigd. Wordt bij deze herstemming nog
geen beslissing verkregen, dan beslist het lot wie van de kandidaten, die bij de
herstemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd, gekozen
is. ------------------------------------------------------------------------------------Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede stemming of, ingeval van een bindende
voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen
-

9.

staken.
10. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede
stemming), wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de
voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie
bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
11. Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
een persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden
12.
13.
14.
15.

uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist
het lot wie van beiden is gekozen. --------- ----------------------------------------Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes -------------Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde
hoofdelijke stemming verlangt. ----------------------------------------------------Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht
als een besluit van de algemene vergadering.--------------------------------------
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16. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd
zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen,
dus mede een voorstel tot
omtrent alle aan de orde komende onderwerpen
ook al heeft geen oproeping plaatsgehad
statutenwijziging of tot ontbinding
-

-

of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift
omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband
houdende formaliteit niet in acht genomen. ----------------------------------------

Statutenwijzigingen____________________________________________________________________
Artikel 17
1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht
anders dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden

4.

voorgesteld.
Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste acht (8)
dagen vóór de vergadering een geschrift van dat voorstel, waarin de
voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte
plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de
vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor
bedoeld aan alle leden toegezonden. ----------------------------------------------Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de
uitgebrachte geldige stemmen. ----------------------------------------------------Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële

5.

akte is opgemaakt.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. -----------------

2.

3.

Ontbinding
Artikel 18
1.

2.

3.
4.

De vereniging kan slechts worden ontbonden bij besluit van de algemene
ledenvergadering, nadat in een minstens drie (3) maanden van tevoren
gehouden algemene vergadering een voorstel daartoe in overweging is
genomen.
De besluiten van deze drie maanden van tevoren gehouden vergadering dienen
zo spoedig mogelijk ter kennis van de leden te worden gebracht en wel
schriftelijk.
Voor het besluit tot ontbinding is nodig een meerderheid van tenminste
drie/vierde der uitgebrachte geldige stemmen -----------------------------------Bij het besluit van de ontbinding dient aan het batig saldo van vereffening een
bestemming te worden gegeven, welke de doelstellingen van de vereniging
zoveel mogelijk nabij komt, volgens een besluit daaromtrent door de
vereniging te nemen. -

:l1

5. Indien bij het besluit tot ontbinding aan het batig saldo geen bestemming
wordt gegeven, vervalt het batig saldo aan degenen die ten tijde van het
besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. --------Huishoudelijk reglement -------------------------------------------------------------Artikel 19

De algemene vergadering kan één of meer reglementen vaststellen. -----------Een huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die
geen dwingend recht bevat, noch met de statuten. -------------------------------3. Een huishoudelijk reglement kan worden gewijzigd bij volstrekte meerderheid
van stemmen in een algemene ledenvergadering. --------------------------------Jaarverslag/rekening en verantwoording -----------------------------------------1.
2.

Artikel 20

1.
2.

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december.-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 en daarvan jaarlijks in de algemene
vergadering verslag te doen op de wijze als bepaald in artikel 2:48 van het
BurgerlijkWetboek. ------------------------------------------------------------------

Slotbepaling_____________________________________________________________________________

In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien,
beslist het bestuur." ---------------------------------------------------------------------De comparant is aan mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------Waarvan akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd dezer akte
vermeld.
Na zakelijke opgave van de inhoud van de akte aan de comparant en een
toelichting daarop heeft deze verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van
de akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van de akte geen
prijste stellen. ----------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgt ondertekening)
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