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dossier: 10039031.01-JW 

 

 

 

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 

 

 

 

Vandaag, twintig september tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij,  

mr. Johan Wolterink, notaris te Alphen aan den Rijn: -----------------------------  

mevrouw Vera Brand-Hoogendoorn, geboren te Alphen aan den Rijn op ----  

negen mei negentienhonderddrieëntachtig, per adres 2406 AG Alphen aan  

den Rijn, Raadhuisstraat 64, in deze akte handelend: ----------------------------  

als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de vereniging met volledige  

rechtsbevoegdheid: Vereniging tot het Verstrekken Van Christelijk -----------  

Basisonderwijs op Reformatorische Grondslag, statutair gevestigd te --------  

Gorinchem, kantoorhoudende te Gorinchem, Tapperstraat 1 (postcode -----  

4204 TR), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40321011, --  

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) -  

002746724; ----------------------------------------------------------------------------------  

hierna ook te noemen: de vereniging, tot het vastleggen van de -------------  

statutenwijziging bij notariële akte gemachtigd bij na te melden besluit van -  

de algemene vergadering van de vereniging. ---------------------------------------  

VOLMACHT ---------------------------------------------------------------------------------  

Van gemelde volmacht blijkt uit het aan deze akte gehechte besluit. ---------  

De verschenen persoon verklaarde: ---------------------------------------------------  

BESLUIT -------------------------------------------------------------------------------------  

De vereniging werd opgericht op veertien april negentienhonderd -------------  

vijfenzeventig. -------------------------------------------------------------------------------  

De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële -----  

akte verleden op tien mei tweeduizend twaalf voor notaris A.Z. Snoek te ----  

Gorinchem. ----------------------------------------------------------------------------------  

De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering --------  

gehouden op zestien juni tweeduizend eenentwintig besloten de statuten te  

wijzigen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van  

de notulen deze vergadering. -----------------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot ----------  

statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden  

als volgt: --------------------------------------------------------------------------------------  

ZETEL EN DUUR --------------------------------------------------------------------------  

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

1. De vereniging draagt de naam: VERENIGING TOT HET -------------------  

VERSTREKKEN VAN CHRISTELIJK BASISONDERWIJS OP ----------  

REFORMATORISCHE GRONDSLAG. ------------------------------------------  

2. Zij is gevestigd te Gorinchem. ------------------------------------------------------  

3. De vereniging werd opgericht op veertien april --------------------------------  

negentienhonderdvijfenzeventig (14-04-1975). De vereniging is ----------  

aangegaan voor onbepaalde tijd. --------------------------------------------------  

GRONDSLAG ------------------------------------------------------------------------------  



2 

 

 

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

De vereniging is gegrond op het onveranderlijke Woord van God, naar de --  

overzetting daarvan uit de oorspronkelijke talen, op last van de Staten- -----  

Generaal der Verenigde Nederlanden en volgens besluit van de Nationale -  

Synode gehouden te Dordrecht in zestienhonderdachttien en ------------------  

zestienhonderdnegentien (1618-1619); nader uitgedrukt in de Drie -----------  

Formulieren van Enigheid, zoals die zijn vastgesteld door voornoemde ------  

Synode. ---------------------------------------------------------------------------------------  

NADERE UITWERKING VAN DE GRONDSLAG ---------------------------------  

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

Wat betreft de eeuwige staat van de mens is het noodzakelijk dat een -------  

mens wordt overgebracht uit het verbond der werken in het --------------------  

genadeverbond. Alleen door wedergeboorte gaat een mens over in het -----  

genadeverbond. Het wezen van het genadeverbond geldt alleen de ---------  

uitverkorenen. De bediening ervan heeft een openbaringsvorm die -----------  

meerderen omvat (allen tot wie de uitwendige roeping komt). Het Hoofd ----  

van het genadeverbond, Christus, heeft in de plaats van de Zijnen de straf -  

op de zonde gedragen en volkomen gehoorzaamheid aan de Wet betracht.  

Zijn verdienste strekt zich alleen uit tot de uitverkorenen. Er is tweeërlei ----  

roeping: uitwendige en inwendige en daartussen is een wezenlijk -------------  

onderscheid. De verantwoordelijkheid van elk mens wortelt in de schepping  

(mens naar Gods beeld geschapen). Die verantwoordelijkheid wordt groter  

door de ernstige aanbieding van Christus en de verbondsweldaden in het --  

Evangelie (korter gezegd: door de uitwendige roeping). --------------------------  

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

Het bestuur kan een identiteitsprofiel vaststellen waarin deze grondslag ----  

verder in aspecten van leer en leven wordt uitgewerkt. ---------------------------  

DOEL EN MIDDELEN --------------------------------------------------------------------  

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

1. De vereniging stelt zich ten doel het verstrekken van basisonderwijs ----  

overeenkomstig de in artikel 2 genoemde grondslag. ------------------------  

2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het stichten en in stand---  

houden van één of meer scholen voor basisonderwijs en door andere --  

wettige middelen, welke ter bereiking van het doel van de vereniging ---  

bevorderlijk kunnen zijn. -------------------------------------------------------------  

BIJBELVERTALING ----------------------------------------------------------------------  

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

De vereniging en de van haar uitgaande school/scholen maken gebruik van  

de Bijbel, zoals die op last van de Hoogmogende Heren Staten-Generaal --  

der Verenigde Nederlanden en volgens het besluit van de Synode- ----------  

Nationaal, gehouden te Dordrecht in de jaren zestienhonderdachttien -------  

(1618) en zestienhonderdnegentien (1619) is vertaald, met uitsluiting van --  

elke andere Nederlandse vertaling; voorts wordt de Psalmberijming van ----  

zeventienhonderddrieënzeventig gebruikt. -------------------------------------------  

LEDEN ----------------------------------------------------------------------------------------  

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

1. De leden zijn gewone leden of ereleden. ----------------------------------------  

2. Gewoon lid is degene die als lid is toegelaten overeenkomstig het -------  

bepaalde in artikel 5. -----------------------------------------------------------------  
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3. Erelid is degene die door de algemene vergadering met algemene ------  

stemmen als zodanig is benoemd, op grond van de omstandigheid dat -  

hij zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. -------  

LIDMAATSCHAP --------------------------------------------------------------------------  

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

1. Leden van de vereniging zijn alle meerderjarige mannelijke personen---  

die zich daartoe schriftelijk bij het bestuur hebben aangemeld en als ----  

zodanig zijn toegelaten. Tot het lidmaatschap kunnen alleen worden ----  

toegelaten die meerderjarige mannelijke personen, die: ---------------------  

a. schriftelijk verklaren in te stemmen met de in artikel 2 --------------  

omschreven grondslag; ----------------------------------------------------  

b. bereid zijn tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan  

het minimum door de algemene vergadering wordt vastgesteld.  

2. Degene die lid wil worden, geeft zich daartoe schriftelijk op bij de --------  

secretaris. -------------------------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur beslist in eerste instantie op de eerstvolgende -----------------  

bestuursvergadering of een kandidaat al of niet als lid wordt toegelaten.  

4. De secretaris geeft van een beslissing tot het al of niet toelaten ----------  

onverwijld schriftelijk kennis aan de kandidaat. --------------------------------  

5. Indien een kandidaat in eerste instantie niet is toegelaten, kan hij --------  

binnen veertien dagen na ontvangst van de kennisgeving beroep doen -  

op de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden -------  

ingediend bij de secretaris. Op het beroep wordt besloten op de ----------  

eerstvolgende algemene vergadering. -------------------------------------------  

6. Alvorens het bestuur een kandidaat als lid kan toelaten, zal die -----------  

kandidaat schriftelijk aan de vereniging mededelen, dat hij zich in leer --  

en leven overeenkomstig de in artikel 2 omschreven grondslag zal ------  

gedragen. -------------------------------------------------------------------------------  

7. Bij de verklaring in het vorige lid wordt tevens de uitwerking van de------  

grondslag in artikel 2a en krachtens artikel 2b betrokken. Elk vijfde jaar  

na het lidmaatschap zal opnieuw een verklaring ondertekend worden ---  

dat ingestemd wordt met de in artikel 2 omschreven grondslag en de in  

artikel 2a en krachtens artikel 2b geformuleerde nadere uitwerking, en -  

dat hij zich in leer en leven dienovereenkomstig zal gedragen. ------------  

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

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

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

a. door overlijden; --------------------------------------------------------------------  

b. door schriftelijke opzegging door het lid bij de secretaris. Dit kan ----  

geschieden te allen tijde en zonder inachtneming van een ------------  

opzeggingstermijn; ---------------------------------------------------------------  

c. door schriftelijke opzegging namens de vereniging. Dit kan te allen -  

tijde en zonder inachtneming van een opzeggingstermijn --------------  

geschieden door het bestuur, wanneer redelijkerwijze van de --------  

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

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

d. door ontzetting. Dit kan alleen door het bestuur worden ----------------  

uitgesproken, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen  

of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op ------------  

onredelijke wijze benadeelt. ----------------------------------------------------  
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2. Degene, ten aanzien van wie een besluit tot opzegging of ontzetting is -  

genomen, wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave --  

van redenen in kennis gesteld. Hem staat binnen vier weken na ----------  

ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering ----  

open. Het beroep moet schriftelijk bij de secretaris worden ingediend. --  

3. Tenzij de betrokkene te kennen geeft dat het beroep behandeld kan ----  

worden op de eerstvolgende door het bestuur voorgenomen algemene  

vergadering, roept het bestuur binnen vier weken na ontvangst van het  

ingediende beroep een algemene vergadering bijeen ter behandeling --  

van het beroep. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zich  

tijdens de behandeling van het beroep op de algemene vergadering te -  

verdedigen. -----------------------------------------------------------------------------  

4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is de -------------  

betrokkene geschorst en heeft hij geen stemrecht. ---------------------------  

GELDMIDDELEN EN VERENIGINGSJAAR ----------------------------------------  

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

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: ------------------------------  

a. vergoedingen van overheidswege/subsidies; ------------------------------  

b. inkomsten uit eigen vermogen; ------------------------------------------------  

c. schenkingen en vermakingen, uitsluitend beneficiair te aanvaarden;  

d. contributies van de leden; ------------------------------------------------------  

e. giften; --------------------------------------------------------------------------------  

f. collecten; ---------------------------------------------------------------------------  

g. andere rechtmatig toekomende baten. --------------------------------------  

2. Het verenigingsjaar van de vereniging loopt van één januari tot en met -  

eenendertig december van ieder jaar. --------------------------------------------  

BESTUUR (I) --------------------------------------------------------------------------------  

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

1. Het bestuur bestaat uiteen oneven aantal van ten minste vijf leden. -----  

Personen in dienstbetrekking bij de vereniging kunnen geen deel van --  

het bestuur uitmaken. Slechts leden van de vereniging zijn verkiesbaar  

als bestuursleden. Bij de vervulling van hun taak richten de ----------------  

bestuursleden zich naar het belang van de vereniging en de met haar --  

verbonden school of scholen. ------------------------------------------------------  

2. De bestuursleden worden benoemd en ontslagen bij besluit van de -----  

algemene vergadering. De verkiezing van een bestuurslid geschiedt uit  

een het bestuur op te maken bindende voordracht van ten hoogste -----  

twee personen. De voordracht wordt bij de oproeping voor de algemene  

vergadering medegedeeld. Aan elke voordracht kan het bindend ---------  

karakter worden ontnomen door met een ten minste twee/derde van de  

geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene ---------  

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

vergadering overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte ---------  

voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene ------  

vergadering vrij in haar keus. -------------------------------------------------------  

3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een --  

penningmeester aan. De functie van secretaris en penningmeester -----  

kunnen in één persoon verenigd zijn. --------------------------------------------  

4. Alle bestuursleden worden gekozen voor de tijd van vier jaar. Ieder jaar  

treedt een evenredig deel van het aantal leden af, volgens een door het  
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bestuur op te stellen rooster. Elke aftredende is terstond, doch ten ------  

hoogste eenmaal, herkiesbaar. ----------------------------------------------------  

5. Zowel het bestuur als de algemene vergadering zijn te allen tijde --------  

bevoegd tot schorsing van een bestuurslid. De schorsing van een -------  

bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag,--  

eindigt door verloop van die termijn. ----------------------------------------------  

6. Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging houdt tevens in  

de schorsing als bestuurslid. Het einde van het lidmaatschap van de----  

vereniging houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap. ----  

7. Bij een vacature in het bestuur wordt binnen twee maanden een ---------  

algemene vergadering gehouden ter vervulling daarvan, tenzij het -------  

bestuur besluit met de vervulling te wachten tot de eerstvolgende --------  

algemene vergadering.   In geval van vacatures blijft het bestuur ---------  

bevoegd tot het nemen van besluiten. -------------------------------------------  

8. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van het bestuur neemt  

de directeur (of een ander door de algemene vergadering aan te wijzen  

persoon) de bestuurstaken waar. Duurt deze situatie naar verwachting -  

langer dan drie maanden, dan roept deze de algemene vergadering ----  

bijeen voor een bestuursverkiezing. ----------------------------------------------  

9. Een bestuurslid dat in een zekere kwestie een tegenstrijdig belang heeft  

met dat van de vereniging, neemt geen deel aan de beraadslaging en --  

besluitvorming. In het geval hierdoor geen besluit genomen kan worden  

door het bestuur, wordt het besluit genomen door de algemene ----------  

vergadering, met vastlegging van de redenen die aan het besluit ten ----  

grondslag liggen. ----------------------------------------------------------------------  

10. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.  

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is -------------------  

voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met --  

volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----------------------  

BESTUUR (II) -------------------------------------------------------------------------------  

Artikel 9 --------------------------------------------------------------------------------------  

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de vereniging en de van haar  

uitgaande school/scholen. Het bevordert dat het onderwijs in de ---------  

school/scholen overeenkomstig de grondslag is. ------------------------------  

2. Het bestuur benoemt, schorst en ontslaat het personeel. Niemand kan -  

bij de vereniging in dienstbetrekking treden, die niet vooraf schriftelijk---  

heeft verklaard in te stemmen met de grondslag, zoals in artikel 2 -------  

omschreven, zijn of haar functie in overeenstemming daarmede te ------  

vervullen, zich te verplichten zijn of haar leven in te richten ----------------  

overeenkomstig de in artikel 2 omschreven grondslag en de uitwerking  

zoals geformuleerd in artikel 2a en krachtens artikel 2b, en in zijn of-----  

haar levenswandel een goed voorbeeld voor de leerlingen te zijn. -------  

BESTUUR, MANDAAT, INTERN TOEZICHT --------------------------------------  

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

Het bestuur kan (een deel van) zijn taken en bevoegdheden mandateren ---  

aan één of meer natuurlijke personen. Op degene(n) aan wie een dergelijk  

mandaat wordt verleend, is het bepaalde in de slotzin van artikel 9, tweede  

lid, van overeenkomstige toepassing. -------------------------------------------------  
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De mandaatverlening dient schriftelijk te worden vastgelegd en dient een --  

nauwkeurige omschrijving van de betreffende taken en bevoegdheden te --  

bevatten. -------------------------------------------------------------------------------------  

Het op grond van de onderwijswetgeving uit te voeren interne toezicht ------  

wordt te allen tijde door het bestuur uitgeoefend, op basis van een daartoe  

door het bestuur vast te stellen reglement. ------------------------------------------  

VERTEGENWOORDIGING -------------------------------------------------------------  

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

1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het -----  

bestuur. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ---  

twee bestuursleden gezamenlijk. --------------------------------------------------  

2. Het bestuur is onder verantwoordingsplicht aan de algemene -------------  

vergadering bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking en ------  

aanzien van de bezittingen van de vereniging, met dien verstande -------  

evenwel dat het de machtiging van de algemene vergadering behoeft: -  

a. voor het aangaan van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden  

of bezwaren van registergoederen, ------------------------------------------  

b. voor 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 derde verbindt ---------------------------------------------------------------  

c. voor het aangaan van geldleningen boven een bedrag vastgesteld -  

door de algemene vergadering. -----------------------------------------------  

ALGEMENE VERGADERINGEN ------------------------------------------------------  

Artikel 12 ------------------------------------------------------------------------------------  

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, hetwelk ------  

samenvalt met het kalenderjaar, wordt een algemene vergadering -------  

gehouden waarin de periodieke bestuursverkiezing wordt gehouden. In  

dezelfde vergadering brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over de -----  

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

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

goedkeuring aan de vergadering voor. Deze stukken worden --------------  

ondertekend door de bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van ---  

een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen -----  

melding gemaakt. ---------------------------------------------------------------------  

2. De in het eerste lid genoemde verantwoording dient vergezeld te gaan -  

van een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 393 lid 5 boek 2 ---  

Burgerlijk Wetboek. De jaarstukken worden door de algemene -----------  

vergadering vastgesteld. -------------------------------------------------------------  

3. Het bestuur is voorts bevoegd een algemene vergadering te beleggen -  

wanneer het dit nodig acht, of wanneer het daartoe volgens de wet of --  

de statuten verplicht is. Op schriftelijk verzoek van ten minste een -------  

zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende --  

gedeelte van de stemmen in een algemene vergadering, is het bestuur  

verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een ---  

termijn van niet langer dan vier weken. Wanneer het bestuur niet --------  

binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg heeft gegeven, kunnen -  

de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop --  

het bestuur de algemene vergadering bijeenroept. Aan de eis van -------  
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schriftelijkheid wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is -----------  

vastgelegd. ------------------------------------------------------------------------------  

4. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.-  

De oproeping geschiedt aan de adressen van de leden volgens het -----  

door het bestuur te houden register, waarin de namen en adressen van  

alle leden zijn opgenomen. De termijn voor oproeping bedraagt ten -----  

minste zeven dagen. Deze oproeping dient behalve tijd en plaats van --  

de vergadering tevens de agenda te vermelden en kan, als een lid ------  

hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg ---  

toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat ---  

door het lid voor dit doel is bekend gemaakt. -----------------------------------  

BESLUITVORMING -----------------------------------------------------------------------  

Artikel 13 ------------------------------------------------------------------------------------  

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle ----------  

besluiten genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen. Over  

zaken wordt mondeling, over personen wordt schriftelijk gestemd. -------  

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij -----  

staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn --------  

verworpen. Stemmen bij volmacht is niet mogelijk. ---------------------------  

2. Wordt bij een verkiezing over personen bij de eerste stemming geen ---  

volstrekte meerderheid behaald, dan heeft een tweede vrije stemming, -  

of ingeval van een bindende voordracht van twee personen, een ---------  

tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Indien ---  

ook dan niemand de volstrekte meerderheid verkrijgt geldt het ------------  

volgende: --------------------------------------------------------------------------------  

a. ingeval van een bindende voordracht van twee personen wordt -  

hij geacht te zijn benoemd die bij de tweede stemming de --------  

meeste stemmen op zich heeft verenigd, terwijl voor het geval --  

dat bij die tweede stemming de kandidaten een gelijk aantal -----  

stemmen op zich hebben verenigd de oudste in jaren geacht ----  

wordt te zijn benoemd; -----------------------------------------------------  

b. indien er geen sprake is van een bindende voordracht dan vindt  

herstemming plaats tussen de twee personen die bij die tweede  

stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigden. ------  

Behalen meer dan twee personen het hoogste aantal dan delen  

deze allen in de herstemming. Bij staking van stemmen of bij het  

niet behalen alsdan van de volstrekte meerderheid van -----------  

stemmen wordt degene, die het hoogste aantal stemmen op ----  

zich verenigde geacht te zijn benoemd. Is het hoogste aantal----  

stemmen door meer dan één persoon behaald, dan wordt van --  

hen de oudste in jaren geacht te zijn benoemd. ----------------------  

3. Elk niet-geschorst lid heeft één stem. --------------------------------------------  

4. Het bestuur kan besluiten vergaderingen mede door middel van digitale  

media te doen plaatsvinden waarbij ook het stemrecht elektronisch kan  

worden uitgeoefend, mits de identiteit van de stemgerechtigden ----------  

geverifieerd kan worden en stemgerechtigden rechtstreeks kennis ------  

kunnen nemen van de beraadslagingen en het stemrecht tijdens de ----  

vergadering kunnen uitoefenen. Het bestuur bepaalt of de elektronisch-  

deelnemende leden ook actief aan de beraadslaging moeten kunnen ---  

deelnemen. -----------------------------------------------------------------------------  
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5. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de ---------  

algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel ---------  

worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die -  

van de vergadering, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde----  

van de vergadering worden uitgebracht. Het bepaalt ook de ---------------  

voorwaarden daarvoor. --------------------------------------------------------------  

STATUTENWIJZIGING ------------------------------------------------------------------  

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

1. Onverminderd het bepaalde in de leden 3 en 5 is wijziging van deze ----  

statuten mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, waartoe is --  

opgeroepen met de mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal  

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

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van --  

een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste ---  

vijf dagen voor de vergadering een afschrift 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. ----------------------------------  

3. Behoudens hetgeen in lid 5 is bepaald omtrent dat lid en de artikelen 2,  

3 en 5, eerste lid, kan tot wijziging van de statuten worden besloten op -  

voorstel van het bestuur of van ten minste het in artikel 12 lid 3 -----------  

genoemde aantal leden met een meerderheid van ten minste -------------  

twee/derde van de uitgebrachte geldige stemmen in een vergadering ---  

waarin ten minste twee/derde van het aantal leden aanwezig is. ----------  

4. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig, dan wordt een nieuwe---  

vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan vijftien dagen --  

en niet later dan dertig dagen na de eerste. In deze vergadering kan ----  

een besluit tot statutenwijziging rechtsgeldig worden genomen met een  

meerderheid van ten minste twee/derde van de stemmen, ongeacht het  

aantal aanwezige leden. -------------------------------------------------------------  

5. Wijziging van de artikelen 2, 3 en 5, eerste lid, zomede van dit lid, is ----  

slechts mogelijk: -----------------------------------------------------------------------  

a. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van de -------  

algemene vergadering, waarin alle leden der vereniging aanwezig --  

zijn; -----------------------------------------------------------------------------------  

b. hetzij bij referendum, waarbij alle leden schriftelijk verklaren met de  

wijziging in te stemmen; ---------------------------------------------------------  

c. hetzij bij een met algemene stemmen genomen besluit van een -----  

algemene vergadering, aangevuld met een schriftelijke verklaring ---  

van alle leden die niet ter vergadering aanwezig waren, waarin zij --  

verklaren met de wijziging in te stemmen. ----------------------------------  

6. Voorts kan artikel 3a, lid 6 van artikel 5 en dit onderhavige lid 6 van dit -  

artikel slechts in de statuten van de vereniging gewijzigd worden ---------  

overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel. --------------------------  

7. Voorts kan artikel 2a en dit onderhavige lid 7 van dit artikel slechts in de  

statuten van de vereniging gewijzigd worden overeenkomstig het --------  

bepaalde in lid 5 van dit artikel. ----------------------------------------------------  

8. De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte  

is verleden. Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de ------  
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wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van het  

handelsregister. ------------------------------------------------------------------------  

ONTBINDING EN VEREFFENING ----------------------------------------------------  

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

1. De vereniging kan te allen tijde worden ontbonden, indien op een --------  

algemene vergadering ten minste twee/derde van het aantal --------------  

stemgerechtigde leden der vereniging zich daarvóór verklaren. In deze  

vergadering moet ten minste de helft van de leden aanwezig zijn. --------  

2. Bij gebreke van dit aantal kan eerst tot ontbinding worden besloten op -  

een volgende, ten minste tien dagen na de eerste, te houden -------------  

vergadering, met een meerderheid van twee/derde van het aantal -------  

uitgebrachte geldige stemmen ongeacht het aantal aanwezige leden. ---  

3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde --------  

vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal -------  

worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. ------------------------------  

4. Een besluit tot ontbinding wordt geacht tevens een besluit tot -------------  

vereffening te zijn. Indien bij zodanig besluit te dien aanzien geen -------  

andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de vereffening door het --------  

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

5. Het batig saldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut ------  

beogende instelling met een soortgelijke doelstelling. ------------------------  

6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voor zover dit tot ----  

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

blijven de bepalingen van de statuten en reglementen zoveel mogelijk--  

van kracht. ------------------------------------------------------------------------------  

7. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten---  

aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in vereffening". --------  

REGLEMENT(EN) -------------------------------------------------------------------------  

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

De algemene vergadering casu quo het bestuur kan een of meer -------------  

reglementen vaststellen, die geen bepalingen mag bevatten, die in strijd ----  

zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze --  

statuten. In gevallen waarin de wet, deze statuten en reglementen niet ------  

voorzien, beslist het bestuur, behoudens de rechten van de algemene ------  

vergadering. ---------------------------------------------------------------------------------  

SLOT ------------------------------------------------------------------------------------------  

De verschenen persoon is mij, notaris bekend en de identiteit van de bij ----  

deze akte betrokken verschenen personen/partijen is, voor zover vereist, --  

door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe ----------  

bestemde documenten vastgesteld. ---------------------------------------------------  

WAARVAN AKTE, is verleden te Alphen aan den Rijn op de datum in het --  

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

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting---------  

daarop aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud ---  

van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing geen  

prijs te stellen. -------------------------------------------------------------------------------  

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen---------  

persoon en mij, notaris, ondertekend. -------------------------------------------------  

 

(Volgt ondertekening) 
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