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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
Heden, éénentwintig juli tweeduizendzestien, verschenen voor mij, mr. JOSEPHUS HENRICUS
OOMEN, notaris met als plaats van vestiging ’s-Hertogenbosch:
1. mevrouw YVONNE VAN HEEL, zich identificerende met haar paspoort met nummer
NY064P7D0, afgegeven te ’s-Hertogenbosch op zestien oktober tweeduizendveertien,
wonende te 5211 TK ’s-Hertogenbosch, Smalle Haven 169, geboren te ’s-Hertogenbosch
op achtentwintig mei negentienhonderdvierenveertig, niet hertrouwde weduwe van de heer
Leendert Moerman en niet als partner geregistreerd;
2. de heer JOHANNES JOZEF THEODORUS MARIA HOLLAND, zich identificerende met
zijn paspoort met nummer NPF81R3L1, afgegeven te ’s-Hertogenbosch op vierentwintig
september tweeduizendveertien, wonende te 5223 MN ’s-Hertogenbosch, Bordeslaan 335,
geboren te Duiven op vijfentwintig juni negentienhonderdéénenveertig, gehuwd,
3. de heer MARCELLINUS PETRUS CORNELIS MARIA VAN HEESEWIJK, zich
identificerende met zijn Nederlandse identiteitskaart met nummer IRJ4RP110, afgegeven
te ’s-Hertogenbosch op éénentwintig juli tweeduizendvijftien, wonende te 5211 SE
’s-Hertogenbosch, Zuid-Willemsvaart 143, geboren te ’s-Hertogenbosch op tweeëntwintig
mei negentienhonderdzestig, ongehuwd en niet als partner geregistreerd;
allen te dezen handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en
penningmeester van de te ’s-Hertogenbosch gevestigde vereniging: Kring "Vrienden van
’s-Hertogenbosch", kantoorhoudend te 5211 KL ’s-Hertogenbosch aan de Parade 12
(Correspondentieadres; Postbus 1162, 5200 BE ’s-Hertogenbosch) ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 40216722,
hierna ook te noemen: "de vereniging", en als zodanig de vereniging op grond van artikel 26 lid
5 ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigend.
INLEIDING
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:
a. De vereniging "Kring Vrienden van ’s-Hertogenbosch" is opgericht op éénentwintig maart
negentienhonderddrieënzeventig.
b. De statuten van de vereniging zijn voor het laatst gewijzigd vastgesteld bij akte van
statutenwijziging op negenentwintig juni tweeduizendtien verleden voor mij, notaris.
c. De leden van de vereniging hebben in de algemene ledenvergadering van dertig juni
tweeduizendzestien besloten de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen, waarvan
blijkt uit een aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering.
d. Er is voldaan aan de vereisten, die de statuten van de vereniging voorschrijven met
betrekking tot oproeping ter vergadering en besluitvorming tot wijziging van de statuten.
e. De statuten van de vereniging schrijven niet voor dat voor de wijziging van haar statuten
voorafgaande goedkeuring is vereist van een of meer derden.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze ter uitvoering van gemeld besluit
voor de vereniging vast te stellen de volgende gewijzigde
STATUTEN:
ALGEMENE BEPALINGEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Kring "Vrienden van ’s-Hertogenbosch".
De vereniging heeft een verkorte naam; De Kring.
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Zij heeft haar zetel te ’s-Hertogenbosch.
3. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
DOEL
Artikel 2.
De vereniging heeft tot doel:
a.
b.

meer belangstelling en liefde te kweken voor ’s-Hertogenbosch;
het beoefenen van de praktische en theoretische heemkunde alsmede archeologie in het
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bijzonder in de gemeente ’s-Hertogenbosch;
het bevorderen en beschermen van de leefbaarheid, de schoonheid en het historisch
ruimtelijk karakter van ’s-Hertogenbosch en de daarin aanwezige waardevolle en
karakteristieke bebouwing, de structuur van de openbare ruimte, de wallen, grachten en
Binnendieze en het stadsgezicht;
d. vergroten van het cultuurhistorische bewustzijn van inwoners van en bezoekers aan de
stad ’s-Hertogenbosch.
Artikel 3.
A. De vereniging tracht deze doeleinden te bereiken door onder andere
1. het houden van bijeenkomsten;
2. het organiseren van stadswandelingen;
3. het organiseren van film- en dia-avonden en – middagen, van exposities en andere
evenementen;
4. het verzorgen van en het meewerken aan publicaties en samenwerking met de media;
5. het met materiaal terzijde staan van diverse onderwijsinrichtingen;
6. het activeren van de inwoners van ’s-Hertogenbosch;
7. het gevraagd of ongevraagd geven van adviezen en voorlichting aan particulieren,
aanverwante verenigingen en instellingen, en openbare bestuursorganen;
8. het bestuderen of doen bestuderen van vraagstukken die daarop direct of indirect
betrekking hebben;
9. medewerking verlenen aan het openstellen van historische panden in
’s-Hertogenbosch;
10. het organiseren van cultuurhistorische activiteiten.
11. het (laten) verzorgen van vaartochten op de Binnendieze.
12. het optreden als belanghebbende in bestuurs- en/of administratiefrechtelijke
procedures.
Voorts door het aanwenden van alle overige wettige middelen, welke voor deze doeleinden
bevorderlijk kunnen zijn.
B. De geldmiddelen der vereniging kunnen worden verkregen door:
a. contributies van de leden;
b. donaties;
c. schenkingen en erfrechtelijke verkrijgingen, mits deze zijn aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving;
d. subsidies;
e. rendement van vermogen; en
f.
eventueel andere baten.
LIDMAATSCHAP, VEREISTEN
Artikel 4.
1. De vereniging kent leden.
2. Als gewoon lid kan tot de vereniging worden toegelaten een natuurlijk meerderjarig
persoon, die als zodanig door het bestuur is toegelaten.
3. De vereniging kent ook ereleden en leden van verdienste.
4. De wijze van benoeming van de in lid 3 voormelde leden geschiedt op de wijze als in het
Huishoudelijk Reglement bepaald.
LIDMAATSCHAP, ALGEMEEN
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet voor overdracht of overgang
vatbaar.
2. Tenzij in de statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de gewone leden en de
ereleden allen dezelfde rechten en verplichtingen.
3. Waar in de statuten gesproken wordt van leden, worden daarmede, tenzij het tegendeel
blijkt, de gewone leden en de ereleden bedoeld.
4. Waar in de statuten gesproken wordt van lidmaatschap, wordt daarmede, tenzij het
c.
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tegendeel blijkt, het lidmaatschap van de gewone leden en het lidmaatschap van de
ereleden en leden van verdienste bedoeld.
LIDMAATSCHAP AANVANG
Artikel 6.
1. Men wordt gewoon lid van de vereniging door aanmelding bij- en toelating als zodanig door
het bestuur.
2. Ingeval van niet-toelating tot het lidmaatschap door het bestuur kan de algemene
ledenvergadering op verzoek van de betrokkene alsnog tot toelating besluiten.
LIDMAATSCHAP, RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
Artikel 7.
1. Onverminderd hetgeen overigens bij de wet of de statuten is bepaald, hebben de leden
van de vereniging het recht om van de faciliteiten en eigendommen van de vereniging
gebruik te maken en wel overeenkomstig de (huishoudelijke)reglementen, besluiten en
gebruiken van de vereniging en onder de eventuele nadere voorwaarden, die door het
bestuur worden gesteld.
2. Het lidmaatschap van de vereniging verplicht de leden:
a. tot naleving van alle verplichtingen in de statuten en de reglementen van de
vereniging aan de leden opgelegd, waaronder het voldoen aan hun financiële
verplichtingen tegenover de vereniging;
b. tot naleving van de rechtsgeldig genomen besluiten van de algemene
edenvergadering en van het bestuur;
c. tot het nalaten van alles waardoor de vereniging kan worden benadeeld;
d. tot het opgeven van hun juiste adres aan de vereniging.
3. Ieder lid – met uitzondering van een erelid – is aan de vereniging een jaarlijkse bijdrage
verschuldigd, waarvan de hoogte door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
De algemene ledenvergadering kan de gewone leden in categorieën indelen met een
verschillende bijdrage.
4. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot heffing van hoofdelijke omslagen over de
gewone leden.
Het bepaalde in de tweede zin van lid 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
5. De leden van de vereniging kunnen niet door opzegging van het lidmaatschap de
toepasselijkheid te hunnen opzichte uitsluiten van een besluit van de algemene
ledenvergadering, waarbij de verplichtingen van geldelijke aard van de leden van de
vereniging zijn verzwaard.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin
de jaarlijkse bijdrage en de omslag voor het geheel verschuldigd, behoudens een door het
bestuur verleende schriftelijke ontheffing.
LIDMAATSCHAP, EINDE
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door het overlijden van het lid;
b. door schriftelijke opzegging door het lid;
c. door schriftelijke opzegging door het bestuur namens de vereniging;
d. door ontzetting door het bestuur namens de vereniging.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van
tenminste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde
van het eerstvolgende verenigingsjaar.
Niettemin is onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap mogelijk indien redelijkerwijs
van het lid niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een
maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn
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verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, zulks behoudens het bepaalde in
artikel 7 lid 5;
Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.
Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand
nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere
rechtsvorm of tot fusie.
3. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van
opzegging van het lidmaatschap door het bestuur namens de vereniging.
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan plaats vinden indien het lid heeft
opgehouden te voldoen aan de vereisten als hiervoor in deze statuten voor het
lidmaatschap gesteld, indien het lid – ondanks betalingsherinnering – niet, niet tijdig of niet
volledig het door hem aan de vereniging verschuldigde voldoet, alsook wanneer
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid in strijd met
de statuten, de reglementen of de besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelt.
Het bestuur stelt het betrokken lid binnen één week na het besluit schriftelijk met opgave
van redenen van het besluit in kennis.
De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het
besluit in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering.
In de eerstvolgende ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld, heeft de
betrokkene tijdens de behandeling van het beroep recht van toegang en mag daarin het
woord voeren.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, zodat het zijn
rechten als lid van de vereniging niet kan uitoefenen, met dien verstande evenwel, dat een
geschorst lid toegang heeft tot de ledenvergadering, waarin de schorsing wordt behandeld
en bevoegd is daarover het woord te voeren.
5. Indien het lidmaatschap door het bestuur wordt opgezegd, omdat het van mening is dat het
redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten
voortduren, is het bepaalde in de tweede, derde, vierde en vijfde zin van lid 4 van dit artikel
van overeenkomstige toepassing.
VAN HET BESTUUR
Artikel 9.
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden van tenminste vijf leden. Bestuursleden dienen
lid te zijn van de vereniging.
De voorzitter wordt door de algemene ledenvergadering in functie gekozen terwijl de overige
functies onderling door het bestuur verdeeld worden.
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
Twee of meer van deze functies kunnen niet in één persoon verenigd zijn. Ieder der leden wordt
voor de duur van drie jaren gekozen en is dan herkiesbaar. Het bestuur maakt een rooster van
aftreden zijner leden op, zodanig dat tenminste om de drie jaren elk lid aan de beurt van
aftreden is en dat zoveel mogelijk jaarlijks een gelijk aantal leden aftreedt. Voor een bestuurslid,
gekozen in een tussentijdse vacature, eindigt de termijn van drie jaren op het tijdstip, waarop
deze geëindigd zou zijn, ware de voorganger in functie gebleven.
Artikel 10.
De voorzitter en de andere bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering gekozen
op voordracht van het bestuur.
Deze voordracht wordt tegelijk met de toezending van na te melden oproepingsbrieven aan de
leden kenbaar gemaakt.
Door tenminste twee procent (2 %) van het totaal aantal stemgerechtigde leden kan een
tegenkandidaat voorgedragen worden op de wijze als geregeld in het Huishoudelijk Reglement.
Deze voordracht wordt aan de leden kenbaar gemaakt op de wijze zoals geregeld in het
Huishoudelijk Reglement.
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Artikel 11.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur kan, tot
wederopzegging, taken en bevoegdheden op grond van nadere regeling in het
Huishoudelijk Reglement overlaten aan een eventueel dagelijks bestuur.
2. Het bestuur is, behoudens het in lid 3 van dit artikel bepaalde, mede 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
zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot het
aangaan van overeenkomsten, hiervoor in lid 2 omschreven.
Zonder voormelde goedkeuring kan de vereniging terzake van deze rechtshandelingen niet
rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
Artikel 12.
Als in het Huishoudelijk reglement daarvan niet wordt afgeweken, geschiedt het stemmen in het
bestuur op dezelfde wijze als in artikel 22 is bepaald.
Artikel 13.
Het bestuur vergadert tenminste zes maal per jaar en voorts zo dikwijls als door ten minste drie
bestuursleden een vergadering gewenst wordt.
Artikel 14.
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt
ook toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd te
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring
van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt.
3. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid kan door en tegen de
derden geen beroep worden gedaan.
Artikel 15.
De voorzitter roept bijeen en leidt de ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Bij zijn
verhindering wordt hij vervangen door de vice-voorzitter.
Artikel 16.
De secretaris draagt zorg voor de verslaglegging van de bestuursvergaderingen en
ledenvergaderingen.
Hij voert de briefwisseling van het bestuur en bewaart de gevoerde stukken en het overige
archief.
Bij zijn verhindering wordt hij vervangen door de tweede secretaris.
De secretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het ledenregister.
Artikel 17.
De penningmeester is belast met het bewaren en beheren der gelden van de vereniging,
alsmede het innen der jaarlijkse contributies der leden en andere inkomsten.
Hij vordert jaarlijks in de maand januari de bijdragen in over het aanvangende verenigingsjaar.
Uiterlijk binnen drie (3) maanden na afloop van het boekjaar doet hij verslag van de geldelijke
toestand der vereniging aan de overige leden van het bestuur en aan de Raad van Toezicht en
geeft hij alle medewerking aan de kascommissie of de aangewezen accountant, opdat deze in
de algemene ledenvergadering verslag kan uitbrengen.
Bij zijn verhindering wordt hij vervangen door de tweede penningmeester. Het bestuur benoemt
de accountant van de vereniging.
RAAD VAN TOEZICHT
Taak, bevoegdheden en samenstelling
Artikel 18.
1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur, het
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functioneren van het bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de vereniging.
De raad van toezicht kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren over alle
aangelegenheden aangaande de vereniging.
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van toezicht zich naar het
belang van de vereniging.
2. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn de volgende bestuursbesluiten
onderworpen:
a. de vaststelling en wijziging van de voor enig jaar of een reeks van jaren door en onder
verantwoording van het bestuur opgestelde beleidsplannen;
b. de vaststelling van de door het bestuur opgestelde begroting en jaarrekening zoals
deze door het bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring wordt
voorgelegd;
c. het doen van investeringen en uitgaven, welke niet in de door de algemene
ledenvergadering goedgekeurde begroting zijn opgenomen, en een bedrag te boven
gaan als in het reglement is vastgesteld;
d. betreffende de duurzame en rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere
aan de vereniging gelieerde rechtspersonen, alsmede verbreking van zodanige
samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking voor de vereniging van
ingrijpende betekenis is;
e. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van
registergoederen;
f.
het verstrekken van borgtochten of andere zekerheden, waaronder hoofdelijk
medeschuldenaarschap boven een door de raad van toezicht in het reglement vast te
stellen waarde of bedrag;
3. Het bestuur en de raad van toezicht stellen bij reglement het functioneren, de werkwijze en
de wijze van besluitvorming van de raad van toezicht vast. Het reglement van de raad van
toezicht mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de statuten, noch met de wet.
Artikel 19.
1. De raad van toezicht bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden van hetzij
drie (3) hetzij vijf (5) natuurlijke personen
2. Daalt het aantal leden van de raad van toezicht beneden de drie (3) respectievelijk de vijf
(5) leden, dan blijft de raad van toezicht bevoegd, doch neemt op korte termijn
maatregelen tot aanvulling.
3. De leden van de raad van toezicht ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk
noch onmiddellijk. Een redelijke vergoeding voor de door hen ten behoeve van de
vereniging verrichte werkzaamheden wordt niet als bezoldiging aangemerkt.
Deze vergoedingen worden in de aan de algemene ledenvergadering ter goedkeuring
voorgelegde jaarrekening opgenomen en toegelicht.
4. De door de leden van de raad van toezicht ten behoeve van de vereniging gemaakte
(on)kosten worden vergoed, voor zover deze kosten noodzakelijk zijn voor de uitoefening
van hun functie.
Artikel 20.
1. De leden van de raad van toezicht worden door de algemene ledenvergadering benoemd
op voordracht van het bestuur.
2. Het bestuur is bevoegd tot het doen van een bindende voordracht voor de benoeming van
ieder lid. Door de algemene ledenvergadering kan met een besluit genomen met
twee/derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen aan een voordacht van het
bestuur het bindend karakter worden ontnomen.
3. De raad van toezicht dient voor wat betreft de expertise van haar leden gevarieerd te zijn
samengesteld.
4. Benoeming tot lid van de raad van toezicht geldt voor een termijn van drie (3) jaren.
5. De raad van toezicht benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een
plaatsvervanger voor die functie benoemen.
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6.

Elk lid kan zowel door de algemene ledenvergadering als door de raad van toezicht
worden geschorst indien het belang van de vereniging dat noodzakelijk maakt.
7. Voor het besluit tot schorsing door de raad van toezicht is artikel 21 lid 2 en 3 van
overeenkomstige toepassing. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd
door ontslag, eindigt door verloop van die termijn.
BEËINDIGING LIDMAATSCHAP RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 21.
1. Het lidmaatschap van de raad van toezicht eindigt door:
a. het verstrijken van de termijn waarvoor het lid is benoemd;
b. ontslagneming;
c. ontslagverlening door de raad van toezicht wanneer een lid niet meer voldoet aan de
vereisten, onder meer als bedoeld in artikel 22;
d. ongevraagd ontslag, te verlenen door de raad van toezicht indien het belang van de
vereniging dat noodzakelijk maakt;
e. ongevraagd ontslag, te verlenen door de algemene ledenvergadering indien het
belang van de vereniging dat noodzakelijk maakt, zulks in een algemene
ledenvergadering met een besluit genomen met twee/derde van het aantal geldig
uitgebrachte stemmen;
f.
het overlijden.
2. Het besluit tot ongevraagde ontslagverlening kan de raad van toezicht indien deze uit drie
(3) personen bestaat slechts nemen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde van
de zittende leden van de raad van toezicht aanwezig is, met een absolute meerderheid van
de uitgebrachte stemmen die van het te ontslaan lid niet meegerekend. Indien de raad van
toezicht uit vijf (5) personen bestaat kan de raad van toezicht het besluit slechts nemen in
een vergadering, waarin ten minste drie/vierde van de zittende leden van de raad
aanwezig is, met een meerderheid van drie/vierde van de uitgebracht stemmen, die van
het te ontslaan lid niet meegerekend.
Indien in het laatste geval het vereiste aantal van drie/vierde van de zittend leden niet ter
vergadering aanwezig is, kan een nieuwe vergadering worden uitgeschreven niet eerder
dan twee weken doch uiterlijk binnen twee maanden daarna. In die vergadering, waarin
meer dan de helft van het aantal leden aanwezig is, kan bij gewone meerderheid een
rechtsgeldig besluit tot ontslagverlening worden genomen.
3. Het desbetreffende lid wordt door de raad van toezicht in staat gesteld in een algemene
ledenvergadering verweer te voeren.
ONVERENIGBAARHEDEN/TEGENSTRIJDIG BELANG
Artikel 22.
1. Lid van de raad van toezicht kunnen niet zijn:
a. minderjarigen;
b. onder curatele gestelden en degenen, aan wie de wet het beheer over het vermogen
heeft ontnomen;
c. bestuurders, oud-bestuurders leden die tevens als vrijwilliger betrokken zijn bij en
medewerkers die in dienstbetrekking staan van de vereniging en/of aan haar gelieerde
rechtspersonen, met dien verstande dat maximaal één lid van de raad van toezicht
een oud-bestuurder mag zijn;
2. In het door het bestuur op te stellen reglement zullen verdere onverenigbaarheden voor de
functie van lid van die raad van toezicht worden omschreven.
3. Een lid van de raad van toezicht ten aanzien van wie zich een onverenigbaarheid voordoet
als in dit artikel of in het reglement bepaald, dient de raad van toezicht hiervan onverwijld
op de hoogte te stellen, zodat deze kan overgaan tot het nemen van maatregelen als
bedoeld in artikel 21 lid 1 onder c.
4. In het geval zich een tegenstrijdig belang voordoet ten aanzien van een lid van de raad van
toezicht met de Vereniging en/of aan haar gelieerde rechtspersonen, dient het betreffende
lid dit te melden en dient zich voorts bij beraadslaging en besluitvorming ter zake te
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onthouden.
De aanwezigheid van het betreffende lid telt niet mee ter bepaling of het vereiste quorum
voor besluitvorming is behaald.
5. Onder een tegenstrijdig belang wordt onder meer verstaan het verrichten van al dan niet
op geld waardeerbare rechtshandelingen tussen de vereniging en/of aan haar gelieerde
rechtspersonen en:
a. leden van de raad van toezicht van de vereniging;
b. personen die een nauwe familie- of vergelijkbare relatie hebben met de hiervoor sub a
genoemde personen;
c. rechtspersonen waarvan de hierboven onder a en b genoemde personen bestuurslid
zijn, lid van het toezichthoudend orgaan of aandeelhouder zijn.
VERGADERINGEN RAAD VAN TOEZICHT
Artikel 23.
1. De raad van toezicht vergadert ten minste vier maal per jaar en veder zo dikwijls als de
voorzitter het nodig acht of ten minste twee van de leden hem daar toe schriftelijk onder
opgaaf van te behandelen punten daarom vragen.
2. Ten minste éénmaal per jaar vergadert de raad van toezicht samen met het bestuur.
Voorts kunnen bestuur en raad van toezicht samen vergaderen zodra of het bestuur of de
raad van toezicht dit wenselijk acht.
3. In het reglement wordt verder de wijze van oproepen tot de vergaderingen, de wijze van
vergaderen, de wijze van stemmen en verslaglegging daarvan geregeld.
ALGMENE LEDENVERGADERING, BEVOEGDHEDEN EN STEMRECHT
Artikel 24.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de Wet of de statuten aan het bestuur, de raad van toezicht of een ander orgaan
van de vereniging zijn opgedragen.
2. In de algemene ledenvergadering hebben alleen gewone leden en leden van verdienste
stemrecht.
3. Een gewoon lid kan zijn stem door een daartoe gemachtigd ander gewoon lid uitbrengen.
Een gewoon lid kan daarbij slechts voor één ander gewoon lid als gemachtigde optreden.
ALGEMENE LEDENVERGADERIGN, PLAATS EN JAARVERGADERING
Artikel 25.
1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de plaats waar de vereniging haar
zetel heeft.
2. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, en wel uiterlijk
binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van die
termijn door de algemene ledenvergadering. De oproeping tot de in het vorige lid van dit
artikel bedoelde algemene ledenvergadering, hierna ook te noemen "jaarvergadering",
geschiedt met inachtneming van een oproepingstermijn van vier weken, de dag van de
oproeping en die van de jaarvergadering niet meegerekend.
3. In de jaarvergadering brengt het bestuur een jaarverslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en over het gevoerde beleid.
Het legt ter inzage de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter
goedkeuring van de ledenvergadering. Deze stukken worden ondertekend door de
bestuurders en de Raad van Toezicht; ontbreekt de ondertekening van een of meer
hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.
4. Tenzij in het betreffende verenigingsjaar reeds eerder een algemene ledenvergadering is
gehouden, waarin die punten zijn behandeld, worden in de jaarvergadering voorts in elk
geval de volgende punten behandeld:
a. benoeming van de in het volgende lid van dit artikel bedoelde commissie;
b. vervulling van vacatures in het bestuur;
c. goedkeuring van de begroting voor het lopende verenigingsjaar;
d. vaststelling van de jaarlijkse bijdrage van elk lid voor het komende verenigingsjaar.
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5.

Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoeld in lid 3 aan de algemene
ledenvergadering geen verklaring overlegd afkomstig van een accountant als bedoeld in
artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt, de algemene
ledenvergadering, jaarlijks, een kascommissie bestaande uit twee of meer gewone leden,
die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de balans, staat van baten en lasten met toelichting vermeld
in lid 3 van dit artikel, en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar
bevindingen uit.
Vergt dit onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige
kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan, in
overleg met het bestuur.
6. Het bestuur doet de in lid 3 van dit artikel bedoelde opgemaakte stukken tijdig vóór de dag
waarop de algemene ledenvergadering, waarin die stukken worden behandeld, wordt
gehouden, aan de in lid 5 van dit artikel bedoelde commissie toekomen.
7. Het bestuur is verplicht aan de commissie bedoeld in lid 5 van dit artikel alle door haar
gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de
vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
8. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering zonder voorbehoud van de door het
bestuur gedane rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor al zijn
handelingen in het betreffend verenigingsjaar, waarvan uit de overgelegde stukken blijkt.
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN, WIJZE EN RECHT VAN BIJEENROEPEN
Artikel 26.
1. Naast de hiervoor gemelde jaarvergaderingen worden voorts zo dikwijls algemene
ledenvergaderingen gehouden als het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
2. Op schriftelijk verzoek van ten minste één/twintigste (1/20) gedeelte van de
stemgerechtigde leden is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene
ledenvergadering te houden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek, tenzij
verzoekers instemmen met een ruimere termijn waarop die vergadering kan worden
gehouden.
Wordt aan die verplichting door het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van
het verzoek voldaan, dan kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping van een algemene
ledenvergadering overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering
bijeenroept, danwel bij advertentie in tenminste één in de plaats waar de vereniging haar
statutaire zetel heeft veelgelezen dagblad.
De aldus bijeengeroepen algemene ledenvergadering kan rechtsgeldige besluiten nemen.
3. Behoudens in het geval bedoeld in het vorige lid van dit artikel roept het bestuur de
algemene ledenvergadering bijeen. De bijeenroeping geschiedt op een termijn van
tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de ledenvergadering niet
meegerekend.
De bijeenroeping geschiedt door middel van een mededeling in het verenigingenblad en/of
door middel van –al dan niet langs elektronische weg verspreide- oproepingsbrieven
gericht aan de (e-mail)adressen van de leden als vermeld in het ledenregister.
4. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de ledenvergadering en de te
behandelen onderwerpen.
5. Zolang in een algemene ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene
stemmen, over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al zijn de door de statuten
gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene ledenvergaderingen
niet in acht genomen.
ALGEMENE LEDENVERGADERING, LEIDING EN NOTULEN
Artikel 27.
1. De voorzitter of bij diens afwezigheid een ander lid van het bestuur leidt de algemene
ledenvergadering; zonodig voorziet de algemene ledenvergadering zelf in haar leiding.
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Indien een ledenvergadering niet door het bestuur is bijeengeroepen, maar door de leden
op de wijze als bedoeld in artikel 20, kunnen deze alsdan andere dan bestuursleden
belasten met de leiding der ledenvergadering en het opstellen der notulen.
2. Het door de voorzitter ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel, dat door de
algemene ledenvergadering een besluit is genomen, is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over
een niet–schriftelijk vastgelegd voorstel.
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de
meerderheid van de ledenvergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een gewoon lid dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke
stemming.
4. Van het verhandelde in de algemene ledenvergadering worden notulen gehouden door de
secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, tenzij een notarieel
proces-verbaal wordt opgemaakt. Zij die de ledenvergadering bijeenroepen, kunnen een
notarieel proces- verbaal van het verhandelde doen opmaken.
De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de ledenvergadering,
waarop de notulen betrekking hebben, als voorzitter en notulist hebben gefungeerd.
ALGEMENE LEDENVERGADERING, TOEGANG EN BESLUITVORMING
Artikel 28.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden van de vereniging, alsmede
degenen die daartoe door het bestuur of de algemene ledenvergadering zijn uitgenodigd.
2. Alle besluiten waaromtrent bij de Wet of de statuten geen grotere meerderheid is
voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Indien bij verkiezing van personen door niemand een volstrekte meerderheid is verkregen,
wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen hebben
verkregen, zo nodig na tussenstemming.
Indien bij een herstemming de stemmen staken, beslist het lot.
3. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene ledenvergadering
worden gehouden, met dien verstande dat, indien één of meer gewone leden zulks
verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
Schriftelijke stemmingen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes.
4. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien beslist de voorzitter van
de ledenvergadering.
5. Een eenstemmig besluit van alle gewone leden, ook al zijn zij niet in ledenvergadering
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering, voor zover
het althans niet betreft een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vereniging.
REGLEMENTEN
Artikel 29.
1. Het bestuur is uitdrukkelijk bevoegd een of meer reglementen vast te stellen en te wijzigen.
Naast het Huishoudelijk Reglement, het reglement voor de Raad van Toezicht en
eventueel op te stellen groepsreglementen per werkgroep kunnen door het bestuur ook
andere reglementen worden opgesteld.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
VAN DE WERKGROEPEN
Artikel 30.
Het bestuur kan werkgroepen instellen, van blijvende, hetzij van tijdelijke aard, waarin de leden
als beoefenaren of als belangstellenden in bepaalde onderdelen van de doelstellingen der
vereniging bijeenkomen, teneinde de vraagstukken dienaangaande te bespreken, te
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bestuderen, daaromtrent onderzoekingen te verrichten en indien mogelijk via publicaties
daarvan verslag uit te brengen.
Het bestuur kan gebruik maken van vrijwilligers.
Het bestuur kan in overleg met een werkgroep een groepsreglement vaststellen, waarin het
terrein der werkzaamheid van de werkgroep, haar inrichting, bestuursomvang, taak en
bevoegdheden worden omschreven. Indien geen groepsreglement door het bestuur wordt
vastgesteld, zijn de betreffende artikelen van het Huishoudelijk Reglement van toepassing. De
opheffing van werkgroepen geschiedt door het bestuur van de vereniging. In alle geschillen
tussen de werkgroepen onderling, beslist het bestuur.
VRIJWILLIGERS
Artikel 31.
Vrijwilligers kunnen enkel zijn leden van de vereniging, die volgens de bepalingen in het
Huishoudelijk Reglement als zodanig door het bestuur van de vereniging worden erkend en in
een door het bestuur bij te houden register zijn opgenomen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 32.
1. In de statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de
algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling, dat wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld en voorts onder mededeling waar de in lid 2 van dit
artikel bedoelde nederlegging plaats vindt.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten, onverminderd het hiervoor bepaalde,
tenminste dien dagen vóór de dag van de ledenvergadering een afschrift van het voorstel,
waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe voor de leden
geschikte, bij de oproeping vermelde plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de ledenvergadering wordt gehouden.
3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing indien in de algemene
ledenvergadering alle gewone leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot
statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
4. Tot wijziging van de statuten kan, indien het voorgaande lid van dit artikel niet van
toepassing is, door de algemene ledenvergadering slechts worden besloten met een
meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is verleden.
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledig doorlopende tekst van statuten, zoals deze na de
wijziging zullen luiden, neer te leggen ten kantore van het verenigingsregister, gehouden
door de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier gebied de vereniging zetel heeft.
ONTBINDING
Artikel 33.
1. Het bepaalde in de leden, 1, 2, 3 en 4 van het voorgaande artikel van de statuten is, zoveel
mogelijk, van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene
ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. Tenzij de algemene ledenvergadering bij het in het vorige lid van dit artikel bedoelde
besluit een andere bestemming vaststelt voor het batig saldo, komt dit toe aan hen die ten
tijde van de ontbinding gewoon lid van de vereniging waren.
3. Tenzij de algemene ledenvergadering anders besluit, geschiedt de vereffening door het
bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar
naam worden toegevoegd de woorden: "in liquidatie".
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6.

Zij die met de vereffening van de vereniging zijn belast, zijn verplicht van de ontbinding
inschrijving te doen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
SLOTBEPALINGEN
Artikel 34.
In alle gevallen waarin de wet, de statuten of de reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.
Artikel 35
OVERGANGSBEPALING INSTELLING RAAD VAN TOEZICHT
Het bestuur zal onverwijld na inwerkingtreding van deze statuten haar werkzaamheden met
betrekking tot het werven van leden van de raad van toezicht starten. Uiterlijk op de
eerstvolgende algemene ledenvergadering, te houden uiterlijk binnen veertien maanden na de
ledenvergadering waarin tot de laatste statutenwijziging is besloten, zal het bestuur aan de
algemene ledenvergadering de voordracht voor de door de algemene ledenvergadering te
benoemen leden van de raad van toezicht bekend maken.
AANGEHECHTE STUKKEN
Aan deze akte is een stuk gehecht, te weten:
uittreksel uit de notulen van de algemene ledenvergadering de dato dertig juni
tweeduizendzestien.
SLOT
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te ’s-Hertogenbosch op de datum als aan het begin van deze
akte vermeld.
Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de inhoud aan
de comparanten mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud te
hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de comparanten en mij, notaris,
ondertekend.
(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

