
Ref: 2012.000442.01/DAS 

STATUTENWIJZIGING 

Blad 1 

Op zeventien december tweeduizend twaalf verschenen voor mij, Mr. Dirk Albert- Spek, 

notaris, gevestigd en kantoorhoudende te Leusden:------------------------------------------------------  

1. de heer Drs. Ronald Johan DE KIMPE, wonende te 3831 SM Leusden, ----------------------  

Flankement 28, geboren te Goes op elf februari negentienhonderd ----------------------------  

zevenenvijftig, zich gelegitimeerd hebbende met zijn rijbewijs, nummer ----------------------  

4544402703, geldig tot negen juni tweeduizend twintig; -------------------------------------------  

2. mevrouw Mr. Maartje Katrijn Willeke VAN DEN BERG, wonende te 3829 DC— 

Hooglanderveen, Langerijst 2, geboren te Nijmegen op negen oktober -----------------------  

negentienhonderd tweeenzeventig, zich gelegitimeerd hebbende met haar— 

paspoort, nummer NM057FDL2, geldig tot acht September tweeduizend --------------------  

dertien; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

te dezen handelende: ---------------------------------------------------------------------------------------------  

als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de statutair te ---------------------  

Leusden gevestigde en aan de Zwarteweg 30 te 3833 AL Leusden ----------------------------------  

kantoorhoudende vereniging: BEDRUVENKRING LEUSDEN. ingeschreven in— 

het handelsregister onder nummer 40506910, hierna te noemen: "de -------------------------------  

vereniaina". en als zodanig tezamen deze vereniging te dezen rechtsgeldig-----------------------  

vertegenwoordigende krachtens het bepaalde in artikel 10 lid 5 van haar --------------------------  

statuten. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

INLEIDING ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: --------------------------------------  

dat in de algemene vergadering van de vereniging in haar vergadering van— 

achttien oktober tweeduizend twaalf, welke vergadering op de door de -----------------------  

statuten voorgeschreven wijze is bijeengeroepen en gehouden te Leusden,— aan de 

orde is gesteld een voorstel tot partiele wijziging van de statuten van- de vereniging, 

inhoudende wijziging van de artikelen 11, 14, 15 en 19 van— 

de statuten; ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

- dat de statuten van de vereniging oorspronkelijk zijn vastgesteld bij de akte- van oprichting, 

op acht februari negentienhonderd tweeentachtig verleden— 

voor P.F.M. Buters, destijds notaris te Leusden, en daarna niet anders -----------------------  

gewijzigd zijn vastgesteld dan bij akte van partiele statutenwijziging, op tien- december 

negentienhonderd zesentachtig verleden voor genoemde notaris— 

Buters; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

dat in gemelde vergadering evenwel niet het voor de wijziging van de ------------------------  

statuten ingevolge artikel 19 lid 1 van de statuten vereiste aantal ------------------------------  

stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig en/of vertegenwoordigd -------------------  

was, zodat over gemeld voorstel geen besluit kon worden genomen; -------------------------  

dat vervolgens overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 lid 1 van de ------------------------  

statuten een tweede vergadering is bijeengeroepen en gehouden te Leusden- 

op acht november tweeduizend twaalf, in welke vergadering door de -------------------------  

algemene vergadering rechtsgeldig over gemeld voorstel tot partiele -------------------------  

statutenwijziging kon worden besloten, ongeacht het aantal aanwezige en/of- 

vertegenwoordigde stemgerechtigde leden, mits met een meerderheid van—  
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ten minste drie/vierde van de geldig uitgebrachte stemmen; -------------------------------------  

dat in laatstgemelde vergadering de algemene vergadering met algemene— stemmen heeft besloten de statuten van 

de vereniging partieel te wijzigen,— 

overeenkomstig eerder gemeld voorstel; --------------------------------------------------------------  

dat in laatstgemelde vergadering voorts is besloten de voorzitter en de ----------------------  

secretaris van het bestuur van de vereniging aan te wijzen tot het doen ----------------------  

verlijden en ondertekenen van de akte van statutenwijziging; -----------------------------------  

dat van een en ander blijkt uit de aan deze akte te hechten afschriften van— 

de notulen van gemelde vergaderingen.---------------------------------------------------------------  

PARTIELE STATUTENWIJZIGING --------------------------------------------------------------------------  

Ter uitvoering van gemelde besluiten verklaarden de verschenen personen, ----------------------  

handelende als gemeld, dat de statuten van de vereniging voor wat betreft de— artikelen 11, 14, 15 en 19 gewijzigd zijn 

vastgesteld en dat als gevolg van die— 

wijziging de statuten van de vereniging in hun geheel zijn komen te luiden als --------------------  

volgt: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  STATUTEN ---------------------------  

NAAM EN ZETEL. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 1. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging draagt de naam: "BEDRIJVENKRING LEUSDEN". ------------------------------------  

Zij heeft haar zetel in Leusden. ---------------------------------------------------------------------------------  

DUUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 2. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. ----------------------------------------------------------  

DOEL. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 3. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een goede onderlinge ----------------------------  

verstandhouding tussen in Leusden gevestigde bedrijven en het behartigen van— 

hun gemeenschappelijke belangen. --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 4. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging tracht haar doel te bereiken door: ----------------------------------------------------------  

a. het optreden naar buiten, met name naar de overheid en publiekrechtelijke— 

instellingen, in alle aangelegenheden die van belang zijn voor het -----------------------------  

bedrijfsleven, en ---------------------------------------------------------------------------------------------  

b. het organiseren van bijeenkomsten voor haar leden. ----------------------------------------------  

LIDMAATSCHAP. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 5. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kent gewone leden, buitengewone leden, ere-leden en ------------------------  

honoraire bestuursleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden— of lid, wordt daaronder verstaan de 

gewone leden, tenzij het tegendeel blijkt. 

2. Gewone leden zijn zij, die als zodanig zijn toegelaten overeenkomstig het in— artikel 6 bepaalde.   
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3. Buitengewone leden zijn zij, die als zodanig niet zijn toegelaten --------------------------------  

overeenkomstig het in artikel 6 bepaalde, doch in het kadervan de ----------------------------  

doelstelling der vereniging door de algemene vergadering als zodanig zijn ------------------  

benoemd. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Ere-leden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de ---------------------  

vereniging of in het kader van de doelstelling der vereniging, door de -------------------------  

algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. --------------------------------------------------  

5. Honoraire bestuursleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten— 

jegens de vereniging in het kader van het bestuurslidmaatschap, door de -------------------  

algemene vergadering als zodanig zijn benoemd. --------------------------------------------------  

Artikel 6. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Lid der vereniging kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die— 

een bedrijf in de ruimste zin des woords uitoefenen binnen de Gemeente -------------------  

Leusden. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Het lidmaatschap kan worden verkregen na schriftelijke aanvraag bij het --------------------  

bestuur dat binnen twee maanden na ontvangst van de aanvraag over ----------------------  

toelating beslist. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

Deze beslissing wordt schriftelijk aan de verzoeker meegedeeld. ------------------------------  

In geval het bestuur afwijzend beslist staat de verzoeker tot uiterlijk twee --------------------  

maanden na ontvangst van bedoelde beslissing beroep open op de algemene- vergadering.  

3. Buitengewone leden, ere-leden en honoraire bestuursleden worden op ----------------------  

voorstel van het bestuur door de algemene vergadering benoemd. ----------------------------  

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP. --------------------------------------------------------------------------  

Artikel 7. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap eindigt door: ---------------------------------------------------------------------------  

a. overlijden van het lid; indien het betreft een rechtspersoon, wanneer zij— ophoudt te bestaan;  

b. opzegging door het lid; -------------------------------------------------------------------------------  

c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer het lid— 

heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de ------------------------  

statuten gesteld, te voldoen, wanneer het lid zijn verplichtingen jegens— 

de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de-------------------------  

vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten ----------------------------  

voortduren; ----------------------------------------------------------------------------------------------  

d. 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 het lid is slechts mogelijk tegen het einde van het ----------------------------  

verenigingsjaar door schriftelijke mededeling aan de secretaris van het ----------------------  

bestuur met een opzegtermijn van tenminste vier weken. ----------------------------------------   
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Opzegging namens de vereniging kan geschieden door het bestuur tegen ------------------  

elke datum, mits met een opzegtermijn van vier weken. ------------------------------------------  

Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de ------------------  

vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het ---------------------------  

lidmaatschap te laten voortduren. -----------------------------------------------------------------------  

3. Ontzetting kan geschieden door het bestuur. --------------------------------------------------------  

Van een zodanig besluit van het bestuur staat de betrokkene beroep open op- 

de algemene vergadering binnen een maand na de ontvangst van de ------------------------  

kennisgeving van dat besluit. -----------------------------------------------------------------------------  

Het lid wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave— 

van redenen in kennis gesteld. ---------------------------------------------------------------------------  

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.— 

4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft— desniettemin de jaarlijkse bijdrage 

voor het gehele jaar verschuldigd. ----------------------------------------------------------------------  

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.  

BESTUUR. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 8. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste zeven leden die -----------------------  

benoemd worden door de algemene vergadering voor een periode van drie— 

jaren. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Voor de eerste maal geschiedt de benoeming echter voor de duur als ------------------------  

bepaald in het rooster van aftreden. --------------------------------------------------------------------  

2. Bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit ---------------------------  

natuurlijke personen die lid zijn van de vereniging of die leidinggevende ---------------------  

functies bekleden bij rechtspersonen die lid zijn van de vereniging en door— 

deze rechtspersonen zijn aangewezen voor de uitoefening van hun ---------------------------  

lidmaatschapsrechten. -------------------------------------------------------------------------------------  

3. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering besluiten een --------------------  

toegevoegd secretaris te benoemen, die niet voldoet aan de in lid 2 van dit— 

artikel omschreven eisen en geen stemrecht heeft in de ------------------------------------------  

bestuursvergaderingen. ------------------------------------------------------------------------------------  

De algemene vergadering kan aan deze toegevoegd secretaris een beloning— toekennen.  

4. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende -----------------------  

voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 3 van dit artikel. -----------------------------------  

Tot het opmaken van een bindende voordracht zijn zowel het bestuur als vijf- 

leden bevoegd. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering— meegedeeld.   
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Een voordracht door vijf of meer leden moet uiterlijk achtenveertig uur voor- de aanvang van de vergadering 

schriftelijk bij de secretaris van het bestuur— worden ingediend, waarbij een verklaring van de betreffende 

kandidaat dient te worden overgelegd dat hij een eventuele benoeming zal aanvaarden.  

5. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een— besluit van de algemene vergadering, 

genomen met tenminste twee/derde— van de geldig uitgebrachte stemmen ----------------  

6. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering ---------------------------  

overeenkomstig het voorgaande lid voordrachten het bindend karakter te -------------------  

ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. --------------------------------------  

7. Indien er meer dan een voordracht is opgemaakt, geschiedt de benoeming— uit die voordrachten.  

Artikel 9. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De voorzitter wordt in functie benoemd, de overige functies in het bestuur— 

worden onderling door het bestuur verdeeld, waaronder in ieder geval de -------------------  

secretaris, de penningmeester, hun plaatsvervangers en de plaatsvervanger- van de voorzitter.  

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur tenminste bestaande- uit de voorzitter, de secretaris en de 

penningmeester. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 10. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ----------------------------------------  

2. Indien het aantal bestuursleden beneden drie is gedaald, blijft het bestuur— een bevoegd college tot na afloop van 

de eerstvolgende jaarvergadering. ----------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, -------------------------  

verkregen met dezelfde meerderheid als bedoeld in artikel 19, 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 

zekerheidstelling voor een schuld van een— 

derde verbindt. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep— worden gedaan.  

4. Het bestuur behoeft dezelfde goedkeuring van de algemene vergadering, als- bedoeld in lid 3 van dit artikel, voor 

besluiten tot het huren, verhuren en op— 

andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende ------------------------  

goederen, het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een- 

bankkrediet wordt verleend, het ter leen verstrekken van gelden, het ter ---------------------  

leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken-------------------  

van een aan de vereniging verleend bankkrediet, het aangaan van dadingen,- 

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale -------------------------  

procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire ------------------------   



Blad 6 

 

maatregelen en van het nemen van die maatregelen, die geen uitstel kunnen 

gedogen. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen -------------------  

beroep worden gedaan. ------------------------------------------------------------------------------------  

5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter- 

en de secretaris dan wel bij ontstentenis door hun plaatsvervangers, -------------------------  

tezamen, dan wel door het bestuur. --------------------------------------------------------------------  

Artikel 11. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door bedanken, aftreden volgens— rooster, beeindiging van het 

lidmaatschap van de vereniging, intrekking van- 

de aanwijzing als bedoeld in artikel 8 lid 12 door een lid-rechtspersoon ----------------------  

jegens een bestuurslid dat haar lidmaatschapsrechten uitoefent, -------------------------------  

faillissement, wettelijke schuldsanering, ondercuratelestelling, langdurige -------------------  

opname in een psychatrisch ziekenhuis of ontslag overeenkomstig het in lid— 2 van dit artikel bepaalde.  

2. Een bestuurslid kan te alien 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. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

3. De bestuursleden treden af volgens een daartoe door het bestuur op te ---------------------  

maken rooster. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een— bestuurslid kan echter nooit langer 

dan drie aaneensluitende perioden zitting- 

hebben in het bestuur. Een in een tussentijdse vakature benoemd ----------------------------  

bestuurslid, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. ----------  

COMMISSIES. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 12. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur kan commissies instellen. -----------------------------------------------------------------  

2. Taak en bevoegdheden van de commissies worden omschreven in het ----------------------  

huishoudelijk reglement of bij de instelling. -----------------------------------------------------------  

GELDMIDDELEN. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 13. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. De geldmiddelen der vereniging bestaan uit: ---------------------------------------------------------  

a. jaarlijkse bijdragen van de stemgerechtigde leden; -------------------------------------------  

b. bijzondere bijdragen waartoe de algemene vergadering besluit; --------------------------  

c. hetgeen uit schenking, legaat, erfstelling of subsidie wordt verkregen;— 

erfstellingen kunnen door het bestuur slechts onder voorrecht van ----------------------  

boedelbeschrijving worden aanvaard; en -------------------------------------------------------  

d. alle andere wettige baten. ---------------------------------------------------------------------------  

2. De jaarlijkse bijdrage wordt telkenjare door de algemene vergadering ------------------------  

vastgesteld. ---------------------------------------------------------------------------------------------------   
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BOEKJAAR . JAARVERSLAG. REKENING EN VERANTWOORDING. ----------------------------  

Artikel 14. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het boekjaar van de vereniging loopt van een januari tot en met eenendertig- 

december en is gelijk aan het verenigingsjaar. ------------------------------------------------------  

Het eerste boekjaar loopt vanaf heden tot en met eenendertig december --------------------  

aanstaande. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging ------------------------  

zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te alien tijde haar rechten en- verplichtingen kunnen worden 

gekend. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur brengt op de jaarvergadering zijn jaarverslag uit en doet onder— overlegging van een balans en een 

staat van baten en lasten, rekening en— verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

  

4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van— tenminste twee personen, die geen 

deel mogen uitmaken van het bestuur.— De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het 

bestuur en- brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ------  

5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ------------------------  

boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door------------------  

een deskundige doen bijstaan. ---------------------------------------------------------------------------  

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste ---------------------------  

inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te -----------------------  

vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te----------------------  

geven. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

6. De volmacht aan de commissie kan te alien tijde door de algemene --------------------------  

vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een ------------------  

andere commissie. ------------------------------------------------------------------------------------------  

7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaar lang te bewaren.  

ALGEMENE VERGADERINGEN. -----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 15. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden ------------------  

toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. --------------------  

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een- 

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. -----------------------------------------  

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: -------------------------------------------  

a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14— met het verslag van de aldaar 

bedoelde commissie; ---------------------------------------------------------------------------------  

b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het -----------------------  

volgende verenigingsjaar; ---------------------------------------------------------------------------  

c. voorziening in de vacatures van het bestuur; --------------------------------------------------  

d. de begroting voor het lopende verenigingsjaar; -----------------------------------------------   
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e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping— voor de vergadering.  

3. Verdere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur— dit wenselijk oordeelt.  

4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig ----------------------  

aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte der— stemmen, dan wel als dat minder is, 

vijf leden, verplicht tot het bijeenroepen 

van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier-----------------------  

weken. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven,— kunnen de verzoekers zelf tot die 

bijeenroeping overgaan overeenkomstig— het bepaalde in lid 5 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar 

de— vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad en kunnen zonodig zelf in de— 

leiding van die vergadering voorzien.-------------------------------------------------------------------  

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als hiervoor bedoeld wordt ------------------  

voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd. --------------------------------------------  

5. Algemene vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door de -------------------------  

secretaris van het bestuur met inachtneming van een termijn van twee ----------------------  

weken, de dag van oproeping en die der vergadering niet meegerekend. --------------------  

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----------------------------  

6. De bijeenroeping van de algemene vergadering kan ook geschieden door een langs elektronische weg 

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht— aan het adres dat door de leden voor dit doel bekend is 

gemaakt. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

TOEGANG EN STEMRECHT. ---------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 16. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden, buitengewone --------------------  

leden, ere-leden en honoraire bestuursleden alsmede de toegevoegde ----------------------  

secretaris van de vereniging en de personen die door de rechtspersoon-leden 

van de vereniging zijn aangewezen tot uitoefening van hun--------------------------------------  

lidmaatschapsrechten. Ieder rechtspersoon-lid kan slechts een natuurlijke ------------------  

persoon aanwijzen voor de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten. Van— 

deze aanwijzing wordt schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur. ----------------------  

Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens indien en voorzover zij— het recht van beroep als bedoeld in 

artikel 7 lid 3 willen uitoefenen. --------------------------------------------------------------------------  

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het ---------------------  

bestuur. --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. -------------------------------  

Buitengewone leden, ere-leden, honoraire bestuursleden en de toegevoegd— secretaris hebben geen stemrecht.

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid ----------------------  

uitbrengen. ----------------------------------------------------------------------------------------------------   
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Een lid kan slechts voor een ander lid een stem-volmacht ontvangen. ------------------------  

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERINGEN. -----------------------------------------  

Artikel 17. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Stemmen kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. --------------------------------------  

Over personen kan slechts schriftelijk worden gestemd met ongetekende -------------------  

stembriefjes. Schriftelijke stemming heeft overigens plaats, wanneer de ---------------------  

voorzitter of de meerderheid der aanwezige leden dit verlangt. ---------------------------------  

Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij de meerderheid der --------------------------  

aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt. ----------------------------------------------------  

2. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel ----------------------  

geacht te zijn verworpen. ----------------------------------------------------------------------------------  

3. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft- 

verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die de meeste -------------------------  

stemmen op zich verenigden. Behalen meer dan twee personen de meeste— 

stemmen, dan worden deze alien in de herstemmimg betrokken. ------------------------------  

Indien bij de herstemming wederom niemand de volstrekte meerderheid --------------------  

heeft verkregen, dan wordt diegene, die het hoogste aantal stemmen op zich 

verenigde, geacht te zijn gekozen. Is het hoogste aantal stemmmen door -------------------  

meer dan een persoon behaald, dan beslist het lot, wie van deze laatsten-------------------  

gekozen is. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

4. 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 genomen 

besluit voorzover gestemd werd over een— niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----------  

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoeld- oordeel de juistheid daarvan betwist, 

dan vindt een nieuwe stemming plaats,- 

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. --------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 18. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. 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. -------------------------------------------------------------------------------------  

2. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of ------------------------------------  

vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met- algemene stemmen, omtrent alle aan 

de orde komende onderwerpen - dus— mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft 

geen- oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied— of is enig ander voorschrift 

omtrent het oproepen en houden van ------------------------------------------------------------------   
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vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht --------------------  

genomen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING. ---------------------------------------------------------------------  

Artikel 19. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

1. Tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging kan slechts worden— 

besloten in een speciaal daartoe bijeengeroepen algemene vergadering.--------------------  

Het voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging dient te— worden aangenomen met twee/derde 

der geldig uitgebrachte stemmen. -----------------------------------------------------------------------  

2. Een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vereniging dient ---------------------  

tenminste twee weken voor de vergadering ter kennis van de leden te -----------------------  

worden gebracht. --------------------------------------------------------------------------------------------  

Ingeval van statutenwijziging dient de oproep vergezeld te gaan van de ---------------------  

volledige tekst van de voorgestelde wijziging. --------------------------------------------------------  

3. Een statutenwijziging dient te worden vastgesteld bij notariele akte. --------------------------  

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

4. Ingeval van ontbinding van de vereniging geschiedt de vereffening door het— bestuur. -  

5. Een eventueel batig liquidatiesaldo vervalt aan degenen, die ten tijde van het 

besluit tot ontbinding lid waren. --------------------------------------------------------------------------  

Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. -----------------------------------------------------------------  

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het- batig liquidatiesaldo worden 

gegeven. -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. -----------------------------------------------------------------------------  

Artikel 20. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ----------------------------  

Dit reglement mag niet in strijd zijn met de wet en de statuten. ----------------------------------------  

SLOT AKTE --------------------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. -------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE is verleden te Leusden op de datum in de aanhef van deze akte- 

vermeld. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Nadat de inhoud van deze akte door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen --------------------  

personen is opgegeven en toegelicht, hebben zij verklaard van de inhoud van -------------------  

deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en tevens in te -------------------  

stemmen met beperkte vooriezing van deze akte. --------------------------------------------------------  

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte vooriezing ondertekend door de verschenen personen en daarna 

door mij, notaris. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  


