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2020/nr. 

 

STATUTENWIJZIGING  
 

 Heden, zeven juli tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Eddy Dick  --  

de Jongh, notaris gevestigd te Dronten: ----------------------------------------------  

de heer Hendrik Zomer, wonende te 6961 PE Eerbeek, Gaspeldoorn 9,  -----  

geboren te Brummen op negen februari negentienhonderdvijfenzestig,  -------  

gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middels  --------  

paspoort met het nummer NW5HLP1H7, uitgegeven te Brummen op twaalf   

oktober tweeduizend zeventien, -------------------------------------------------------  

handelend als voorzitter en penningmeester van de vereniging: -----------------  

Nierpatiënten Vereniging Solidair "NVS", gevestigd te Deventer, feitelijk   

gevestigd Gaspeldoorn 9, 6961 PE Eerbeek, ingeschreven in het  ---------------  

handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40651010 en  -  

als zodanig die vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigende,  -----------------  

overeenkomstig het bepaalde in artikel 18 van haar statuten. --------------------  

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde, ter uitvoering van  

het besluit van de algemene ledenvergadering tot statutenwijziging de dato  --  

dertig juni tweeduizend twintig, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht 

uittreksel der notulen van die vergadering, met inachtneming van de  ----------  

desbetreffende voorschriften der statuten en alzo met de vereiste --------------

meerderheid van stemmen, en derhalve rechtsgeldig, bij deze te willen -------

overgaan tot het doen constateren dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld --

op zeven juni tweeduizend dertien verleden voor mr. H. Bonga, notaris te ---

Apeldoorn, geheel worden gewijzigd, en voortaan zullen luiden als volgt: ----  

“NAAM, ZETEL EN DUUR --------------------------------------------------------  
Artikel 1. ----------------------------------------------------------------------------------  

1.  De vereniging draagt de naam: Nierpatiënten Vereniging Solidair  ------  

“NVS”. -------------------------------------------------------------------------------  
2.  De vereniging heeft haar zetel in de gemeente Deventer. ---------------------  

3.  De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----------------------------  

DOEL EN MIDDELEN --------------------------------------------------------------  
Artikel 2. ----------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging heeft ten doel:  -----------------------------------------------------  

het behartigen van de individuele en/of collectieve belangen van  ----------  

nierpatiënten en hun levenspartners, ouders/verzorgers, kinderen,  ---------  

nabestaanden en donoren, een en ander gericht op het bewerkstelligen  ---  

van een optimale kwaliteit van behandeling, een optimale levenskwaliteit  

en participatie in de samenleving van de belanghebbenden alsmede op  ---  

het faciliteren van optimale onderlinge contacten tussen  --------------------  

belanghebbenden, en kennisdeling. ----------------------------------------------  

2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: ------------------  
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 het nemen van al die maatregelen en initiatieven alsmede het  --------------  

ontwikkelen en stimuleren of uitvoeren van projecten of andersoortige  ---  

activiteiten die voor het realiseren van het doel van de vereniging  ---------  

bevorderlijk zijn en met gebruikmaking van alle andere toegestane  -------  

middelen die daarvoor dienstig kunnen zijn. -----------------------------------  

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

1.  De vereniging kent: -----------------------------------------------------------------  

 - leden; --------------------------------------------------------------------------------  

 - ereleden; en ------------------------------------------------------------------------  

 - sympathisanten. -------------------------------------------------------------------  

2.  Leden zijn natuurlijke personen die zich schriftelijk als lid bij het bestuur  

hebben aangemeld en door het bestuur als lid zijn toegelaten. Hiervan  ---  

blijkt uit een door het bestuur afgegeven verklaring. Ingeval van niet- ----  

toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot  -  

toelating besluiten indien de betreffende persoon aan de statutaire eisen  -  

van het lidmaatschap voldoet. ----------------------------------------------------  

3. Leden die de meerderjarige leeftijd nog niet hebben bereikt dienen bij  ---  

aanmelding bij het bestuur een schriftelijke toestemming van hun  ---------  

wettelijke vertegenwoordiger te overleggen. Minderjarige leden zijn geen  

leden van de vereniging in de zin van de wettelijke bepalingen van Boek   

2 van het Burgerlijk Wetboek. Minderjarige leden hebben geen stemrecht  

en/of deelnamerecht in de algemene ledenvergadering.-----------------------  

4.  Als lid van de vereniging kunnen toetreden:  -----------------------------------  

 - nierpatiënten; --------------------------------------------------------------------  

 - levenspartners van nierpatiënten;  -------------------------------------------  

 - ouders/verzorgers van minderjarige nierpatiënten;  -----------------------  

 - kinderen van nierpatiënten; ---------------------------------------------------  

 - nabestaanden van nierpatiënten; ---------------------------------------------  

 - nierdonoren; ---------------------------------------------------------------------  

 - levenspartners van nierdonoren. ---------------------------------------------  

5.  Ereleden zijn zij, die zich op bijzondere wijze voor de vereniging en/of  -  

haar leden verdienstelijk hebben gemaakt. Waar in deze statuten  ----------  

gesproken wordt over leden wordt tevens gedoeld op ereleden. ------------  

6.  De leden zijn verplicht tijdig de door de algemene ledenvergadering vast 

te stellen contributie te betalen. ---------------------------------------------------  

7.  Het lidmaatschap is persoonlijk en kan niet worden overgedragen of -----

door erfopvolging worden verkregen. -------------------------------------------  

8.  Sympathisanten van de vereniging zijn zij die als zodanig door het  -------  

bestuur zijn toegelaten en de vereniging ondersteunen bij het nastreven  --  

van het in artikel 2.1. omschreven doel van de vereniging en die zich  ----  

hierbij verbinden tot het minimaal storten van een door het bestuur vast  -  

te stellen bijdrage in de kas van de vereniging. Sympathisanten kunnen  --  

aan hun financiële ondersteuning geen andere rechten ontlenen dan zoals 
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beschreven in deze statuten en kunnen zowel natuurlijke personen als  ---  

rechtspersonen zijn. ----------------------------------------------------------------  

9.  Het bestuur is bevoegd de relatie met de sympathisant namens de  --------  

vereniging, door schriftelijke opzegging te beëindigen. De sympathisant   

is bevoegd de relatie met de vereniging door schriftelijke opzegging te  --  

beëindigen. Opzegging vindt plaats tegen het einde van het lopende  -----  

verenigingsjaar met inachtneming van een termijn van één (1) maand. ---  

10. Wanneer de relatie met de sympathisant in de loop van een  ----------------  

verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door   

sympathisant verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. ----------------  

EINDE LIDMAATSCHAP ----------------------------------------------------------  
Artikel 4. ----------------------------------------------------------------------------------  

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

 -  opzegging;  --------------------------------------------------------------------  

 - overlijden;  ----------------------------------------------------------------------  

 - ontzetting of beëindiging van vereniging;  ---------------------------------  

2. Opzegging van het lidmaatschap door een lid of door de vereniging dient  

schriftelijk, ten minste één (1) maand voor het begin van het  --------------  

verenigingsjaar, waartegen men wenst op te zeggen, plaats te vinden.  ----  

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het  -----------  

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar.  --  

Opzegging door het lid geschiedt aan het bestuur van de vereniging. ------  

3.  Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan schriftelijk,  -  

met inachtneming van een periode van ten minste één (1) maand, tegen  -  

het einde van het lopende verenigingsjaar, door het bestuur worden  ------  

gedaan: -------------------------------------------------------------------------------  

 a.  wanneer een lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn  ------------  

aangemaand, niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen jegens  --  

de vereniging over het lopende verenigingsjaar heeft voldaan; ---------  

 b.  wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op   

dat moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. ---  

4.  De opzegging namens de vereniging geschiedt steeds met opgave van de   

redenen. ------------------------------------------------------------------------------  

 Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het  -----------  

lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. ---  

 De opzegging namens de vereniging of door het lid kan evenwel  ---------  

onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben,  ------  

wanneer redelijkerwijs van de vereniging of van het lid niet kan worden  -  

gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. ---------------------------------  

5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer  

een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de  ----------  

vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze   

benadeelt. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur, dat  

het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis stelt, met  
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opgave van de redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand  -  

na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene  -  

ledenvergadering, dat op het beroep besluit met gewone meerderheid van  

stemmen. -----------------------------------------------------------------------------  

6. Het beroep wordt behandeld op de eerstkomende reguliere algemene  -----  

ledenvergadering na ontvangst van het beroep. Gedurende de  --------------  

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Een -----------

geschorst lid heeft geen stemrecht. Wanneer het lidmaatschap in de loop 

van een verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor het ------

geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. ---------  

LEDENVERGADERING EN STEMRECHT -----------------------------------  
Artikel 5. ----------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur is bevoegd tot bijeenroeping van de algemene  -----------------  

ledenvergadering en mag ook derden uitnodigen tot het bijwonen  ---------  

daarvan. ------------------------------------------------------------------------------  

2. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter of, ---

bij diens afwezigheid, door een van de overige, door de algemene  --------  

vergadering aan te wijzen, bestuursleden. Zijn geen bestuursleden  --------  

aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. -----------------  

3. De personen genoemd in artikel 3 van deze statuten hebben toegang tot  -  

de algemene ledenvergadering en mogen daarin het woord voeren. --------  

4. Een geschorst lid heeft gedurende zijn schorsing uitsluitend toegang tot  -  

de vergadering waarin het besluit tot zijn schorsing wordt behandeld, en   

is bevoegd daarover dan het woord te voeren. ---------------------------------  

5. Stemrecht komt toe aan de leden, ereleden en bestuursleden van de  ------  

vereniging. ---------------------------------------------------------------------------  

6. Alle onder 5.5. genoemde leden hebben één (1) stem. Stemmen kan  -----  

zowel mondeling als schriftelijk geschieden. Tenzij de statuten een  ------  

gekwalificeerde meerderheid voorschrijven, worden besluiten genomen  -  

met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. --------  

7. Blanco stemmen, onthoudingen en ongeldige stemmen, worden geacht  --  

niet te zijn uitgebracht. -------------------------------------------------------------  

8. Ieder stemgerechtigd lid kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk   

volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde 

kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden. --------  

9. Aan ieder lid van het bestuur, dat zelf lid is van de vereniging, kan door   

een onbeperkt aantal stemgerechtigde leden volmacht worden verleend,   

zodat dit bestuurslid een onbeperkt aantal extra stemmen mag ------------

uitbrengen. ---------------------------------------------------------------------------  

10. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ----  

ledenvergadering worden gehouden. De wijze van stemmen die gekozen 

is, wordt vooraangekondigd in de uitnodiging voor die betreffende -------  

vergadering zodat iedereen hier kennis van kan nemen. ---------------------  
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11. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.  ------  

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een  -  

volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee  -----  

personen, die het grootste aantal stemmen kregen. Staken de stemmen  ---  

wederom, dan beslist het lot. Indien de stemmen staken ten aanzien van  -  

andere aangelegenheden, dan wordt het betreffende voorstel op de  -------  

eerstvolgende ledenvergadering wederom behandeld. Indien dan  ---------  

wederom de stemmen staken, dan heeft de voorzitter een beslissende  ----  

stem. ----------------------------------------------------------------------------------  

12. Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als  -------  

bevoegd is tot het uitbrengen van tien procent (10 %) van de stemmen in   

de algemene ledenvergadering, is het bestuur verplicht tot het  -------------  

bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van ten   

hoogste veertien dagen na het indienen van dit verzoek. Indien aan het  --  

verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, dan kunnen  -  

de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze zoals voorzien  

in dit artikel. -----------------------------------------------------------------------  

13. De oproeping voor een algemene ledenvergadering geschiedt met  --------  

inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen door middel  

van een kennisgeving (schriftelijk en/of via moderne  -----------------------  

communicatiemogelijkheden) aan de leden. ------------------------------------  

14. De oproeping vermeldt de plaats en tijd van de vergadering, alsmede de  -  

te behandelen onderwerpen. -------------------------------------------------------  

15. Aan algemene ledenvergaderingen kan worden deelgenomen en in een  --  

dergelijke vergadering kan worden gestemd door middel van een  ---------  

elektronisch communicatiemiddel. Verbinding door telefonisch of  --------  

audiovisuele communicatie van alle leden, waar ter wereld ze zich ook  --  

bevinden, wordt beschouwd als een algemene ledenvergadering voor de  -  

duur van de verbinding, tenzij tenminste twee/derde van de leden  ---------  

aanwezig of vertegenwoordigd bezwaar maakt, en op voorwaarde dat ---

alle leden bekend zijn met de te nemen besluiten. De notulen van de ------  

beraadslagingen, ondertekend door de voorzitter en de secretaris, vormen  

voldoende bewijs van de zaken behandeld op deze vergaderingen. ---------  

16. Van het verhandelde ter vergadering worden notulen opgemaakt door de   

secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze  -----  

notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter vaststelling aan de  --  

leden voorgelegd en door de voorzitter en de secretaris van die  -----------  

vergadering ondertekend. ----------------------------------------------------------  

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

1.  Het bestuur bestaat uit ten minste twee (2) en ten hoogste zeven (7)  ------  

natuurlijke personen, die uit hun midden een voorzitter, een  ---------------  

vicevoorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. De  ------  
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diverse functies kunnen, indien noodzakelijk, ook door één persoon  ------  

worden vervuld. ---------------------------------------------------------------------  

2.  De voorzitter, de vicevoorzitter, de secretaris en de penningmeester  ------  

vormen samen het dagelijks bestuur. --------------------------------------------  

3.  De bestuursleden worden (met uitzondering van het eerste bestuur,  -------  

waarvan de leden in functie worden benoemd) door de algemene  ---------  

ledenvergadering benoemd. Maximaal de helft van het aantal  -------------  

bestuursleden mag bestaan uit personen die geen lid zijn en/of leden die   

zelf geen nierpatiënt zijn. De algemene ledenvergadering stelt, met  -------  

inachtneming van het hiervoor onder 6.1. van dit artikel bepaalde, het  ---  

aantal bestuursleden vast. ----------------------------------------------------------  

4. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de  ---  

algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene  

ledenvergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid  --  

van twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen. --------------------------  

5. De schorsing eindigt wanneer de algemene ledenvergadering niet binnen 

drie maanden daarna tot ontslag heeft besloten. Het geschorste  -----------  

bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene  ----------  

ledenvergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een  ----------  

raadsman laten bijstaan. -----------------------------------------------------------  

6. Behalve door ontslag en periodiek aftreden, eindigt het  ---------------------  

bestuurslidmaatschap door schriftelijke opzegging door het betreffende  -  

bestuurslid met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie  -  

maanden, dan wel door het overlijden van het betreffende bestuurslid. ----  

7. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal drie  ----  

jaar. Onder een jaar wordt verstaan de periode tussen twee  -----------------  

opeenvolgende jaarlijkse algemene ledenvergaderingen. De  ---------------  

bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken --------

rooster. ------------------------------------------------------------------------------ 

Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is onmiddellijk en  ----------  

onbeperkt herbenoembaar. --------------------------------------------------------  

8. Indien het aantal bestuursleden beneden het in 6.1. vermelde minimum is  

gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verplicht zo   

spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de   

voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. -------------------------------  

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

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

dikwijls als de voorzitter dit wenselijk acht. Ten minste twee (2) leden  ---  

van het bestuur gezamenlijk kunnen de voorzitter schriftelijk verzoeken  -  

een bestuursvergadering te beleggen, onder vermelding van de te  ---------  

bespreken onderwerpen. Indien de voorzitter in gebreke blijft binnen  -----  

veertien dagen na dit verzoek een vergadering bijeen te roepen, is elk van  

de verzoekers bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen. ----------  
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2.  Bijeenroeping van het bestuur geschiedt door een schriftelijke  ------------  

kennisgeving aan elk van de leden van het bestuur, met inachtneming  ----  

van een termijn van ten minste vijf (5) dagen. De oproeping vermeldt de   

tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. -------  

3.  Ieder bestuurslid heeft één (1) stem in de bestuursvergadering. Het  -------  

bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de helft van het  ---  

aantal in functie zijnde bestuursleden in persoon aanwezig is. Besluiten  -  

worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.  ------------------  

Vertegenwoordiging ter vergadering is niet toegestaan. ----------------------  

4.  Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. -------  

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een  --  

volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee  -----  

personen, die het grootste aantal stemmen kregen. Staken de stemmen  ---  

wederom, dan beslist het lot. Indien de stemmen staken ten aanzien van  -  

andere aangelegenheden, dan heeft de voorzitter een beslissende stem. ---  

5.  Het bestuur kan ook besluiten nemen buiten een vergadering om mits  ----  

alle bestuursleden over het voorstel hun mening hebben geuit en geen ----  

van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van de  ---------  

raadpleging van de leden van het bestuur en hun mening over het  ---------  

voorstel wordt een schriftelijk verslag gemaakt, dat op de eerstvolgende  -  

bestuursvergadering ter vaststelling wordt overgelegd. -----------------------  

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

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. ----------------------------------  

2. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene  ----------  

ledenvergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van ----------------  

overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van  ---------  

registergoederen en tot het aangaan 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 ander verbindt. ------------------------------------------------------------  

3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee (2)  --------  

gezamenlijk handelende bestuursleden, onder wie ten minste de  ----------  

voorzitter. ----------------------------------------------------------------------------  

JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING ----------------  
Artikel 9. ----------------------------------------------------------------------------------  

1. Het boekjaar (verenigingsjaar) is gelijk aan het kalenderjaar. ---------------  

 Jaarlijks wordt ten minste één (1) algemene ledenvergadering gehouden  -  

en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens  -------  

verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering. In deze   

algemene ledenvergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de  

gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid. Het bestuur  

legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter  ------  

goedkeuring aan de algemene ledenvergadering voor. Deze stukken  ------  
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worden na goedkeuring door de algemene ledenvergadering ondertekend   

door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer  ------  

hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -  

2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een  ---------  

kascommissie bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken  ---  

van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en  --------------  

verantwoording van het bestuur. Vergt dit onderzoek naar het oordeel  ---  

van de kascommissie bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij  ---  

zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. -----  

3. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar  ------  

onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen en inzage 

in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ---------------------  

4. De kascommissie brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van  -  

haar bevindingen uit. ---------------------------------------------------------------  

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

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van  -  

de algemene ledenvergadering, waarop ten minste een tiende van het  ----  

aantal stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is en  --------  

waartoe is opgeroepen met de mededeling dat wijziging van de statuten  -  

zal worden voorgesteld. ------------------------------------------------------------  

2. De algemene ledenvergadering is echter bevoegd een besluit tot  ----------  

statutenwijziging te nemen ongeacht het aantal ter vergadering  ------------  

aanwezige of vertegenwoordigde leden, indien het besluit niet op de  -----  

vorige vergadering kon worden genomen omdat niet ten minste een  -----  

tiende van het aantal stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of   

vertegenwoordig was. Deze vergadering dient te worden gehouden ten  --  

minste twee en ten hoogste acht weken na afloop van de betreffende  -----  

vorige vergadering, waarbij de bijzondere aard van de vergadering in de   

oproeping wordt vermeld. ---------------------------------------------------------  

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering  ---  

slechts worden besloten met een meerderheid van ten minste twee/derde   

(2/3e) van het aantal uitgebrachte stemmen. ------------------------------------  

4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële  -  

akte is opgemaakt. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van  ---  

statutenwijziging door een notaris te laten verlijden. -------------------------  

5. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van  -  

statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten,  ----  

zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het  -----  

handelsregister waar de vereniging is ingeschreven. --------------------------  

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

1. De vereniging wordt ontbonden door een besluit van de algemene  --------  

ledenvergadering. Het in artikel 10 bepaalde is van overeenkomstige  ----  
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toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot  ----------  

ontbinding van de vereniging. ----------------------------------------------------  

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde  --  

besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk   

in overeenstemming met het doel van de vereniging. -------------------------  

3. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij er in het besluit van de   

algemene ledenvergadering andere vereffenaars zijn aangewezen. ---------  

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor  --  

vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening  ------  

blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht. In  -----  

stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan ---  

haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ------------------  

5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar  ---  

bekende baten meer aanwezig zijn. ----------------------------------------------  

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden  -  

bewaard gedurende zeven (7) jaren na afloop van de vereffening.  ---------  

Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is ---------------

aangewezen. -------------------------------------------------------------------------  

HUISHOUDELIJK REGLEMENT -----------------------------------------------  
Artikel 12. --------------------------------------------------------------------------------  

1. De vereniging kent een huishoudelijk reglement dat wordt vastgesteld en  

gewijzigd kan worden door het bestuur. In het huishoudelijk reglement  -  

worden onderwerpen geregeld waarin door deze statuten niet of niet  -----  

volledig wordt voorzien. -----------------------------------------------------------  

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de ----

wet of met deze statuten. ----------------------------------------------------------  

3. Een besluit tot vaststelling of wijziging van het huishoudelijk regelement  

behoeft een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van het aantal -  

uitgebrachte geldige stemmen tijdens een bestuursvergadering. ------------  

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

1. Donateurs die ten tijde van deze statutenwijziging aanwezig zijn, worden  

vanaf heden ook sympathisanten genoemd. Zij behouden de rechten die  -  

zij krachtens voorafgaande statuten hebben verkregen. -----------------------  

2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare  ----  

communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt,   

waaronder ook berichtgeving langs elektronische weg valt. -----------------  

3. In alle gevallen waarin de wet, deze statuten of het huishoudelijk  ---------  

reglement niet voorzien, beslist het bestuur. ------------------------------------  

ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID--  

Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris  -------------  

gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van  ---------------  

aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze  --------  

algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd. ------------  
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SLOT AKTE -----------------------------------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het  ----  

hoofd van deze akte vermeld.  ---------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke 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, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de  

inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en te   

zijn gewezen op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien.  ------  

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst  -  

door de verschenen persoon en de notaris. ------------------------------------------  

 

(Volgt ondertekening) 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: 

    


