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STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Op drie en twintig september tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Paul Brakel,
notaris te Veendam: ____________________________________________________________________________
1. de heer Coen Schurink, wonende te 9712 RG Groningen, Violenstraat 47a, geboren
te Zwolle op zeven en twintig april negentienhonderd zes en tachtig, ongehuwd _
en niet gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in de zin van het _______
geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, zich _____________
legitimerende met paspoort, nummer NSR129HC9, welk document is afgegeven _
door de burgemeester van de gemeente Groningen op veertien november _________
tweeduizend zes; __________________________________________________________________________
2. mevrouw Mirjam Ria Olthof, wonende te 9742 JW Groningen, Uranusstraat 10, __
geboren te Oldehove op vijf en twintig juni negentienhonderd zeven en tachtig, __
ongehuwd en niet gehuwd geweest en niet geregistreerd als partner in de zin van
het geregistreerd partnerschap of als zodanig geregistreerd geweest, zich _________
legitimerende met Nederlandse identiteitskaart, nummer IR130P240, welk ________
document is afgegeven door de burgemeester van de gemeente Groningen op tien
juli tweeduizend zeven, ___________________________________________________________________
te dezen handelende als respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de
vereniging: Groningse Studenten Windsurf Vereniging, opgericht op zeven juni ______
negentienhonderd negenennegentig, gevestigd in de Gemeente Groningen, feitelijk ___
gevestigd Blauwborgje 16, 9747 AC Groningen, ingeschreven in het handelsregister __
van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 02066676 en als
zodanig bevoegd deze vereniging rechtsgeldig te vertegenwoordigen,____________________
Groningse Studenten Windsurf Vereniging hierna ook te noemen: de vereniging, ______
en in die hoedanigheid bevoegd op grond van artikel 11 van de statuten van de _______
vereniging en het bepaalde in na te melden notulen van de algemene ledenvergadering
van de vereniging van twee juni tweeduizend negen om de na te melden _______________
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. _________________________________________
De verschenen personen verklaarden: ________________________________________________________
De vereniging werd opgericht bij akte verleden op zeven juni negentienhonderd _______
negenennegentig voor een plaatsvervanger van de waarnemer van het vacante kantoor
van mr. R.C. Spronk, destijds notaris ter standplaats de gemeente Zuidlaren. ____________
De statuten van de vereniging zijn daarna niet gewijzigd. _________________________________
De algemene vergadering van de vereniging is op negentien mei tweeduizend negen _
bijeengekomen waarbij aan de leden het voorstel tot statutenwijziging is voorgelegd,
van welke vergadering een uittreksel van de notulen aan deze akte is gehecht. _________
Op deze vergadering was niet het vereiste van twee/derde van de leden aanwezig of __
vertegenwoordigd. _____________________________________________________________________________
Op twee juni tweeduizend negen is een tweede vergadering bijeengeroepen in welke _
vergadering over het voorstel tot statutenwijziging zoals dat in de eerste vergadering
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aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden __
tot statutenwijziging kon worden besloten, welk besluit in de laatste vergadering door
de aanwezigen met de door de statuten vereiste meerderheid van stemmen werd _____
genomen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van de _______
notulen van deze vergadering. ________________________________________________________________

STATUTENWIJZIGING ____________________________________________________________________
De verschenen personen verklaarden ter uitvoering van het besluit tot __________________
statutenwijziging dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:
NAAM EN ZETEL. _______________________________________________________________________________
Artikel 1. ________________________________________________________________________________________
De vereniging draagt de naam "Groningse Studenten Windsurf Vereniging". De ______
verkorte naam luidt: "Surface"; _______________________________________________________________
hierna te noemen: "de vereniging". ___________________________________________________________
Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen. _____________________________________________
DOEL. ____________________________________________________________________________________________
Artikel 2. ________________________________________________________________________________________
1. De vereniging - als non-profit instelling - stelt zich ten doel de beoefening en de
bevordering van de surfsport ten behoeve van de studentengemeenschap van de _
Rijks Universiteit Groningen en/of de Hanzehogeschool Groningen (hierna ________
respectievelijk aangeduid met RUG en HG), danwel van de studentengemeenschap
van een opleiding, school of faculteit van de RUG en/of HG. _________________________
2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: ________________________________________
- het beleggen van vergaderingen en bijeenkomsten; ______________________________
- het organiseren van surfwedstrijden, -tochten, -kampen en weekeinden; _____
- het geven van gelegenheid tot het krijgen van instructie; _______________________
- het verzorgen van een stalling en het onderhouden van de stalling;____________
- het samenwerken met andere verenigingen die hetzelfde of nagenoeg ________
hetzelfde doel nastreven; ___________________________________________________________
- en al hetgeen in de meest ruime zin met de doelstelling kan worden verenigd.
DUUR. ___________________________________________________________________________________________
Artikel 3. ________________________________________________________________________________________
1. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd. _______________________________________
2. Het verenigingsjaar (boekjaar) loopt van één september tot en met éénendertig __
augustus van het daaropvolgende jaar. _________________________________________________
LIDMAATSCHAP, EN DE DAARAAN VERBONDEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN.________
Artikel 4. ________________________________________________________________________________________
1. De vereniging kent: _______________________________________________________________________
- gewone leden; ________________________________________________________________________
- buitengewone leden; ________________________________________________________________
- leden van verdienste; ________________________________________________________________
- ereleden; ______________________________________________________________________________
- donateurs. ____________________________________________________________________________
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Leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten en als _______
student staan ingeschreven aan de RUG of HG danwel staan ingeschreven als ____
student van een bepaalde opleiding, school of faculteit van de RUG en/of HG. _____
3. Zij die aan de vereisten als in lid 2 vermeld voldoen, kunnen door het bestuur in _
het ledenregister worden ingeschreven. Slechts het bestuur bepaalt en besluit ____
aangaande de toelating als lid van de vereniging. Ingeval er sprake is van _________
onbekwaamheid van een lid, in de zin van artikel 32 van boek 3 van het Burgerlijk
Wetboek, zal zijn vergader- en stemrecht, overeenkomstig het bepaalde in artikel
16 van de statuten, slechts kunnen worden uitgeoefend door zijn wettelijk _______
vertegenwoordiger. _______________________________________________________________________
4. Bij niet-toelating wordt dit aan de aanvrager schriftelijk medegedeeld. _____________
5. Elke aansprakelijkheid van de leden of oud-leden voor een tekort van de __________
vereniging is uitgesloten. _________________________________________________________________
6. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar, noch vatbaar om
onder algemene titel te worden verkregen. _____________________________________________
OVERIGE LEDEN. ________________________________________________________________________________
Artikel 5. ________________________________________________________________________________________
1. De vereniging kent naast leden ook: ____________________________________________________
- buitengewone leden; ________________________________________________________________
- leden van verdienste; ________________________________________________________________
- ereleden; ______________________________________________________________________________
- donateurs. ____________________________________________________________________________
2. Buitengewone leden zijn natuurlijke personen, die door het bestuur zijn ___________
toegelaten en niet voldoen aan de eis genoemd in artikel 4 onder 2. Om als _______
buitengewoon lid te worden toegelaten moet eerst een schriftelijk verzoek _______
daartoe bij het bestuur worden ingediend. _____________________________________________
3. Leden van verdienste zijn leden, die op voordracht van het bestuur, de algemene _
vergadering of de na te noemen adviesraad als zodanig door de algemene ________
vergadering zijn benoemd wegens hun bijzondere verdiensten voor de vereniging.
Bij benoeming tot lid van verdienste gaat het gewone of buitengewone ___________
lidmaatschap niet verloren. ______________________________________________________________
4. Ereleden zijn natuurlijke personen die op voordracht van het bestuur, de algemene
vergadering of na te melden adviesraad zijn benoemd wegens hun bijzondere ____
verdiensten voor de vereniging, het doel dat de vereniging nastreeft of de ________
windsurf sport in het algemeen. Ereleden zijn géén gewoon of buitengewoon lid. _
5. Donateurs zijn natuurlijke- of rechtspersonen, die door het bestuur zijn toegelaten
en die zich jegens de vereniging verplichten om jaarlijks een door de algemene ___
vergadering vastgestelde minimum-bijdrage te storten. ______________________________
Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd. ____________________________________
6. De rechten en verplichtingen van de in voorgaande leden genoemde "overige _____
leden" kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd. De ____
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bepalingen inzake de jaarlijkse bijdrage voor het lopende verenigingsjaar blijven _
voor het geheel verschuldigd voorzover deze bepalingen bij "de overige leden" van
toepassing is. ______________________________________________________________________________
7. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. _______________________
EINDE LIDMAATSCHAP. ________________________________________________________________________
Artikel 6. ________________________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: ________________________________________________________________
a. door het overlijden van het lid; _____________________________________________________
b. door opzegging door het lid; ________________________________________________________
c. door opzegging namens de vereniging; ____________________________________________
d. door ontzetting (royement). _________________________________________________________
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. _______________________
Opzegging namens de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft ___________
opgehouden aan de in deze statuten vermelde vereisten voor het lidmaatschap te
voldoen, of wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, ____
alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ____
lidmaatschap te laten voortduren. _______________________________________________________
3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk of per e-mail geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een ____________
opzeggingstermijn van vier weken. Het lidmaatschap kan echter onmiddellijk _____
worden beëindigd, indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet ______
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. __________________________
4. Een lid kan binnen één maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen _
van de leden zijn verzwaard, is bekend geworden of meegedeeld, door opzegging
van zijn lidmaatschap de toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte ______
uitsluiten. __________________________________________________________________________________
5. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was __________
opgezegd. __________________________________________________________________________________
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. _________________________
De ontzetting heeft het karakter van een disciplinaire maatregel. ___________________
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging op ____
grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ___________
lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het ________
lidmaatschap staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de ________
kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt
daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in ___
kennis gesteld. _____________________________________________________________________________
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst en kan
hij de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet uitoefenen. ____________________
Het besluit van de algemene vergadering tot ontzetting zal moeten worden ______
genomen met tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
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Een lid die in de loop van het verenigingsjaar het afsluitend examen van een _____
opleiding zoals bedoeld in artikel 4 lid 2 met goed gevolg aflegt, blijft gedurende
het verenigingsjaar nog gewoon lid van de vereniging. Daarna worden deze leden
automatisch benoemd tot buitengewoon lid.___________________________________________
9. Met betrekking tot de "overige leden" geldt het navolgende:_________________________
Het erelidmaatschap en het lidmaatschap van verdienste worden aangegaan voor
een termijn van tien jaar. Na het verstrijken van die termijn kan dit lidmaatschap
met tien jaar worden verlengd. Het bestuur dient schriftelijk aan het betrokken lid
te vragen of hij of zij het betreffende lidmaatschap met een termijn van tien jaar
wil verlengen. Een lid van verdienste of een erelid verliest deze kwaliteit zodra hij
of zij ophoudt lid van de vereniging te zijn. ____________________________________________
CONTRIBUTIE. ___________________________________________________________________________________
Artikel 7. ________________________________________________________________________________________
1. De leden en buitengewone leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een _
contributie, welke door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. __________
2. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie. _____________________________
3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft ______
niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd. __________________________
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing _
van de verplichtingen tot het betalen van een contributie te verlenen.______________
BESTUUR.________________________________________________________________________________________
Artikel 8. ________________________________________________________________________________________
1. De vereniging wordt bestuurd door een uit minimaal drie natuurlijke personen ___
bestaand bestuur. De benoeming geschiedt uitsluitend uit leden. ____________________
Voor alle bestuursleden geldt dat zij een affectie dienen te hebben met de ________
surfsport. ___________________________________________________________________________________
2. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende ______________
voordrachten. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd, zowel het _
bestuur als de hierna te melden adviesraad (AR). ______________________________________
De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene __________
vergadering medegedeeld.________________________________________________________________
3. Aan een kandidaat-stelling kan het bindend karakter worden ontnomen door een
met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene vergadering. ____________________________________________________________________
4. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering overeenkomstig
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te __________
ontnemen, dan is de algemene vergadering vrij in de keus. ___________________________
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die __
voordrachten. ______________________________________________________________________________
6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. ______________________________________
Daalt het aantal bestuursleden tot beneden drie, dan vindt voorziening plaats ____
binnen twee maanden. Het bestuur blijft volledig bevoegd, ook zolang het ________
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onvoltallig is. Indien er slechts één bestuurslid in functie is, behoeft deze voor alle
besluiten welke niet de normale gang van zaken in de vereniging betreffen, de ___
goedkeuring van de adviesraad.__________________________________________________________
EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, PERIODIEK LIDMAATSCHAP EN SCHORSING. _________
Artikel 9. ________________________________________________________________________________________
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen __
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. ________________
Voor een besluit daartoe is de voorafgaande goedkeuring vereist van tenminste __
twee/derde van de geldig uitgebrachte stemming in de adviesraad. _________________
Een schorsing, welke niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. _____________________________________
2. Bestuurders worden benoemd voor een periode van één jaar. ________________________
Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse ______
vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. _
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ______________________________________________
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; _____________________
b. door bedanken als bestuurslid; _____________________________________________________
BESTUURSFUNCTIES EN BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR. ___________________________
Artikel 10. _______________________________________________________________________________________
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _____________
penningmeester aan. ______________________________________________________________________
Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid
kan meer dan één functie bekleden. _____________________________________________________
2. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft ____
genomen, is beslissend. ___________________________________________________________________
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. __________________________________________
3. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid bedoelde ___
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk _
vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, indien een bestuurslid dit ______
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _________
oorspronkelijke stemming.________________________________________________________________
4. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of
een bestuurslid anders wensen. __________________________________________________________
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een door __
het bestuur aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende ______
bestuursvergadering worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de __________
voorzitter en de secretaris of notulist worden ondertekend. __________________________
VERTEGENWOORDIGING. ______________________________________________________________________
Artikel 11. _______________________________________________________________________________________
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het _____
besturen van de vereniging. ______________________________________________________________
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Indien het aantal bestuursleden beneden drie (3) is gedaald, blijft het bestuur ____
bevoegd. ___________________________________________________________________________________
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen
waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. ___
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van
zijn taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden ________
benoemd. __________________________________________________________________________________
BESTUUR, BEVOEGD TOT HANDELEN _________________________________________________________
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, ________
vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten _
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich _
voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld voor een
derde verbindt. ____________________________________________________________________________
Het bestuur dient voor deze (sub 4. gemelde) handelingen wel vooraf ______________
toestemming te vragen aan de algemene vergadering. De regeling werkt intern. __
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep __
worden gedaan. ___________________________________________________________________________
5. - Het bestuur houdt de adviesraad geregeld op de hoogte van de gang van ____
zaken in de vereniging, geeft deze alle verlangde inlichtingen en is aanwezig
in de vergaderingen van de adviesraad indien deze dit wenst. __________________
- Onverminderd het bepaalde in voorgaande artikelen, behoeft het bestuur in _
ieder geval de voorafgaande goedkeuring van de adviesraad voor besluiten __
tot: ____________________________________________________________________________________
I. onverminderd het bepaalde onder II, het aangaan van rechtshandelingen
en het verrichten van investeringen, voorzover liggende buiten de reeds
goedgekeurde begroting van het lopende verenigingsjaar; _________________
II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot krijgen _
en geven van onroerende goederen; _____________________________________
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een ___
bankkrediet wordt verleend; ______________________________________________
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen _
van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een
aan de vereniging verleend bankkrediet; ________________________________
d. het aangaan van dadingen; _______________________________________________
e. het aankopen van een nieuw vervoermiddel. ___________________________
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden eveneens geen
beroep worden gedaan. ___________________________________________________________________
VERTEGENWOORDIGING, EXTERNE WERKING; BESTUUR EN BEVOEGD; ______________
6. Het bestuur, vertegenwoordigt de vereniging in en buiten rechte, voorzover uit de
wet niet anders voortvloeit. ______________________________________________________________
7. Bovendien kan de vereniging in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door _
de voorzitter en de secretaris tezamen. _________________________________________________
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In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de _____
vereniging vertegenwoordigd door hun vervangers; de penningmeester (vervanger
van de voorzitter) en een ander bestuurslid (vervanger van de secretaris). __________
REKENING EN VERANTWOORDING _________________________________________________________
Artikel 12________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige __
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend. __________________________________________________________________
2. Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - ______
binnen zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene ______
vergadering (jaarvergadering) zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van _
een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. ____________________________________________
Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en ____
verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. __________________________________
3. a. De algemene vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee
(2) leden, één lid wordt voorgedragen uit de leden en één lid wordt ___________
voorgedragen uit de adviesraad. ____________________________________________________
b. Deze leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend ___
slechts éénmaal achtereenvolgens herkiesbaar. ___________________________________
c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ____
4. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere ______________
boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich voor rekening van de ____
vereniging door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de ____
kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar ___________
desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en ___________
bescheiden der vereniging te geven._____________________________________________________
5. De opdracht aan de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering
worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. ____
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en
verantwoording strekt het bestuur tot décharge. ______________________________________
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het tweede en derde lid, ____
maximaal zeven jaar lang te bewaren. __________________________________________________
TOEZICHT OP HET BESTUUR: DE ADVIESRAAD (AR) ______________________________________
Artikel 13________________________________________________________________________________________
1. Het toezicht op het bestuur wordt uitgeoefend door een adviesraad, hierna verkort
aangeduid als: "AR" bestaande uit personen, die door de leden worden gekozen. __
2. De AR bestaat uit niet-leden. ____________________________________________________________
3. Bij de uitoefening van haar toezichthoudende- en adviserende taak kan de AR de
leden, zowel gewone als overige leden raadplegen, danwel een door het bestuur _
benoemde commissie. Deze commissie wordt geïnstalleerd door het bestuur, _____
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waarbij het bestuur bepaalt hoeveel afgevaardigden van de leden zitting zullen __
nemen in de te installeren commissie. __________________________________________________
Artikel 14________________________________________________________________________________________
1. De AR vergadert minimaal tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls als de __________
voorzitter of een ander lid van de AR dat wenst. De oproepingstermijn bedraagt __
drie dagen. _________________________________________________________________________________
2. Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van _______
tenminste twee leden van de AR en van alle (AR-) leden, indien een oproeping ___
niet heeft plaats gevonden. De AR kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle
(AR-)leden zich schriftelijk of per e-mail aangaande het voorstel hebben __________
uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle (AR-)leden. Van _________
besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende vergadering
van de AR mededeling gedaan. __________________________________________________________
3. De AR kan het bestuur oproepen in zijn vergadering aanwezig te zijn. ______________
4. De AR legt een verkort verslag van het behandelde en de in de vergadering _______
genomen besluiten vast in de notulen en in de besluitenlijst. ________________________
ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN _______________________________________________________
Artikel 15________________________________________________________________________________________
1. Aan de algemene ledenvergadering (ALV) komen in de vereniging alle _____________
bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur of AR zijn
opgedragen.________________________________________________________________________________
2. Jaarlijks zal uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar een ALV _
(jaarvergadering) worden gehouden. ____________________________________________________
3. De agenda van deze vergadering bevat ondermeer: ____________________________________
a. Vaststelling van de notulen van de vorige ALV. ___________________________________
b. Jaarverslag van de secretaris. _______________________________________________________
c. Jaarverslag van de penningmeester.________________________________________________
d. Verslag van de kascommissie. _______________________________________________________
e. Vaststelling van de begroting. ______________________________________________________
f. Vaststelling van de bijdragen. _______________________________________________________
g. verlenen van décharge aan het bestuur voor het beleid over het afgelopen ___
bestuursjaar. __________________________________________________________________________
h Verkiezing bestuursleden. ___________________________________________________________
i. Verkiezing leden van de kascommissie. ____________________________________________
j. Rondvraag.____________________________________________________________________________
4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur __
casu quo de AR dit wenselijk oordeelt. __________________________________________________
5. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met __
inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.________________________
De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke ____
kennisgeving of per e-mail, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. De
termijn voor de oproeping bedraagt tenminste veertien (14) dagen. _________________
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Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek en/of per e-mail van tenminste een __
zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte __
der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering _
op een termijn van niet langer dan vier (4) weken. ____________________________________
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan overeenkomstig het bepaalde in het
vorige lid of door het plaatsen van een advertentie in tenminste één, ter plaatse _
waar de vereniging haar zetel heeft, veel gelezen dagblad. ___________________________
TOEGANG EN STEMRECHT ___________________________________________________________________
Artikel 16. _______________________________________________________________________________________
1. Ieder lid heeft het vergader -en stemrecht voorzover hij niet onbekwaam is. De __
onbekwame kan wel lid zijn, maar zijn vergader- en stemrecht wordt uitgeoefend
door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Het bekwame lid dan wel de wettelijk ____
vertegenwoordiger van een onbekwame is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen _
door een schriftelijk gemachtigd ander lid, dat echter in totaal niet meer dan twee
stemmen kan uitbrengen. ________________________________________________________________
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur. __
BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING __________________________
Artikel 17. _______________________________________________________________________________________
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, dat __
door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de
inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet __________
schriftelijk vastgelegd voorstel. __________________________________________________________
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld ____
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, _____
wanneer de meerderheid der vergadering of indien de oorspronkelijke stemming _
niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit _____
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _________
oorspronkelijke stemming.________________________________________________________________
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de _________
uitgebrachte stemmen, dit is als meer dan de helft van de stemmen zich voor een
voorstel heeft verklaard. __________________________________________________________________
4. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten die: ______________________
a. blanco zijn; ______________________________________________________________________________
b. zijn ondertekend; _______________________________________________________________________
c. onleesbaar zijn; _________________________________________________________________________
d. een persoon niet duidelijk aanwijzen; ________________________________________________
e. de naam bevatten van een persoon, die niet verkiesbaar is; ________________________
f. voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten; ______________________
g. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld. ____
5. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft ______

6.
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verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, _
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. __________________
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden _____
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. _________
Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) __
wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming
is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande ________
stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. ______________________________
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één
persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen
bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. ________
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot
wie van beiden is gekozen. _______________________________________________________________
6. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet rakende verkiezing van __________
personen, dan is de beslissing van de voorzitter doorslaggevend. ____________________
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke _____
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming ____
verlangt. Ingeval er over personen wordt gestemd, geschiedt dit schriftelijk. _______
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten stembiljetten.__________
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke
stemming verlangt. _______________________________________________________________________
8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering __
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als _
een besluit van de algemene ledenvergadering. ________________________________________
Een dergelijk besluit wordt door de secretaris vastgelegd in de notulen, terwijl er
melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.
9. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of __________________
vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met _____
algemene stemmen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede _
een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping
plaats gehad of is deze niet op de voorschreven wijze geschied of is enig ander __
voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergadering of een daarmee ____
verband houdende formaliteit niet in acht genomen.__________________________________
VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN ___________________________________________________________
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het _______
bestuur of zijn plaatsvervanger. _________________________________________________________
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een ander door het __
bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet
in het voorzitterschap voorzien dan voorziet de vergadering daarin zelve. __________
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander _
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen ____
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worden ter kennis van de leden gebracht en dienen door de eerstvolgende ________
algemene ledenvergadering te worden vastgesteld en ten bewijze daarvan door de
voorzitter en de notulist ondertekend. __________________________________________________
STATUTENWIJZIGING__________________________________________________________________________
Artikel 19. _______________________________________________________________________________________
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene _
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling, dat aldaar ______
wijziging van de statuten zal worden vastgesteld. De termijn voor oproeping tot _
een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. Alvorens de _
convocatie van de vergadering uitgaat, dient de schriftelijke goedkeuring van de _
ALV aangaande de statenwijziging te zijn verkregen. __________________________________
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een __
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen _
vóór 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. __________________________________________________________________________________
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.__
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de ____________
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de __
leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden
tegenwoordig of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een _______
tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal _________
aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits __
met meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. ________
4. Het in de leden 1 tot en met 3 bepaalde is niet van toepassing, indien op de ______
algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. _________
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte
is opgemaakt. ______________________________________________________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING _____________________________________________________________
Artikel 20. _______________________________________________________________________________________
1. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ________
algemene ledenvergadering, genomen met tenminste twee/derde van het aantal _
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de ___
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Het bepaalde in artikel 19 lid 1 slot is ___
toepasselijk. ________________________________________________________________________________
2. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of __________________
vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene ledenvergadering
alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezig of vertegenwoordigde aantal
leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ___
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ontbinding worden besloten. _____________________________________________________________
3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde
vergaderingen moet worden meegedeeld, dat ter vergadering zal worden _________
voorgesteld, de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige _
vergaderingen moet tenminste veertien dagen bedragen._____________________________
4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt
de vereffening door het bestuur met inachtneming van de bepalingen _____________
daaromtrent in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ___________________________________
5. Het eventueel batig saldo na vereffening wordt aangewend voor één of meer door
de algemene ledenvergadering, welke tot ontbinding besluit, met volstrekte ______
meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen, aan te wijzen doelen. Dit/deze ____
doel/doelen dient/dienen zoveel mogelijk in overeenstemming te zijn met het doel
van de vereniging. _________________________________________________________________________
6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover dit tot vereffening
van haar vermogen nodig is. _____________________________________________________________
Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen voorzover mogelijk
van kracht. In stukken en aankondigingen, die van de vereniging uitgaan, moeten
dan aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _________________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT. LIJST RELEVANTE BESLUITEN. ___________________________
Artikel 21. _______________________________________________________________________________________
1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement casu quo een lijst
van relevante besluiten vaststellen. _____________________________________________________
2. Wijziging van de sub 1 bedoelde regels (waaruit het courante beleid van de ______
vereniging door buitenstaanders kan worden gekend) kan geschieden bij besluit __
van de algemene ledenvergadering. _____________________________________________________
3. Het huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst mag niet in strijd zijn met de _
wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten. ____________
SLOTBEPALING _________________________________________________________________________________
Artikel 22. _______________________________________________________________________________________
In alle gevallen waarin deze statuten, het huishoudelijk reglement en/of de ____________
besluitenlijst niet voorzien, alsmede ingeval van geschillen omtrent uitlegging of _____
toepassing van deze statuten, huishoudelijk reglement en/of de besluitenlijst, beslist _
het bestuur. _____________________________________________________________________________________
Het bestuur hoort tevoren de mening van de leden van de AR, welke in persoon ter ___
vergadering aanwezig zijn. ___________________________________________________________________

SLOT ________________________________________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. __________________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Veendam op de datum, in het hoofd van deze akte _____
vermeld. _________________________________________________________________________________________
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen en het _
geven van een toelichting hebben deze verklaard tijdig voor het passeren van deze ___
akte van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen
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prijs te stellen. __________________________________________________________________________________
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen
personen en mij, notaris, ondertekend. ______________________________________________________
Ondertekening volgt.
VOOR AFSCHRIFT:

