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STATUTENWIJZIGING

Heden, vleÍluh tweedu.zend elf, verscheen vooÍ mrj.
mevrouw mr. Carolina TheodoÍa Thêrcsia van Rooijen, notaíjs te GraaÍshoom:
de heêr mr. Jennes Anri Nico Goes, geboren te Hoornaar op zestíen oktober negentienhonderd
achtênzestig, weÍkzaam en te dezer zake domicilie kiezende te 2973 XA À/lolenaarsgraaf,
Graafdijk-Oost 1 1a, te dezen handelende als schÍiftelijk gevolmachtigde van
'1. de heer 9j9q9(L&4uq99!9, geborcn te Bleskensgraaf ên Hofwegen op zeven september

negentienhonderd vijftig, (zich gelegitimeerd hebbende met een paspoort, afgegeven te
Graafstroom, op vijfentwintig meilweêduizend elí, nummer: NN771BLC3), wonende te 2971
XB Bleskênsgraaf, Hofwegen 24, gehuwd,

2. de heer A!!ÍlêqUg!E!4, geboren te Bleskensgraaf en Hofwegen op vijfentwintig Januaí
negentienhondeíd zesenzeventig, (zich gelegitimeeÍd hebbende met een paspoorl
afgegeven te Gíaafstroom, op zeventien junitweeduizend tjen, nummel NPsJgF174),
wonende te 2971 BX BleskensgÍaaf, Ereprusstraat 7, gehuwd,

die bij het geven van deze volmacht handelden in hun hoedanighèid van respectievelilk voorzitter
en penningmeester van de te Bleskensgraaf, gemeente Graafslroom, gevestigde verèniging:
Vereniging vooÍ Stichting en lnstandhouding van Scholon mot de Bubelte Bleskensgraaf
met Holwegen en Omstreken, kantoorhoudende te 2971 VH Bleskensgraaf Heulenslag 73,
ingeschreven in het Handelsregister onder nummeri 40321199, hierna te noemen: "dê
vereniging" en de vêreniging ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 5 rechtsgeldrg
venegenwooídrgende
Blijkende van gemelde volmachtgêving uit één onderhandse akte welke aan deze akte is
gehecht
De vêGchenen pèrsoon, handelend als gemeld, verklaarden dat de statuten van de vêrên/grng
laêtstelijk zijn vastgêsteld brj akte houdende statutenwijziging op elfjunitweeduizend tiên voor
mr. N.P. Papaioannou, notaris te Sliedrecht, verleden.
ln de algemene vergadering van de vereniging, gêhouden op achtjuni twèeduizend elf is met
inachtneming van het bepaaldè in de statuten omtrent statLrtenwlziging besloten om enige
wijzigingen in de statuten aan te brengen en in verband daarmede de statuten gêheel opnieuw
vast te stellên.
Van gemeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde algemene vergadering, welke nolulen aan
deze akte zijn gehêcht.
De verschenen peÍsoon, handelend als gemeld, verklaarde iêr uitvoering van gemeld besl!it dat
voor de veÍeniging thans zullen gêlden de navolgende statuleni
NAAI\4 EN ZETEL
Artikel 1

De vereniging dÍaagt de naam: VoÍeniqinq tot StichÍinq en lnstandhoudinq van Scholen met
de Biibêl te BleskensoÍaaf met HoÍwoqen ên Omstrckên ên heeft haar zetel te Bieskensgrêaf
ca, gemeente G€aístroom dan wel haar rechtsopvolge(s)
DOEL
Arrikel 2
1. Het doelvan de vereniging is dê stichting en instandhouding van scholen met dê Bljbel te

Bleskensgraaf ca Haar grondslag is het eeuwig, onveÍanderlijke Woord van God Haaí
beginsel is: dêt de volksopvoeding en het volksonderwjjs geheel in overeenstemmrng
moeten zijn met de in de Brjbel geopenbaarde wil van God.

2. Lret de in de Bijbel geopenbaardê wii van God bedoelt lid 1 de geopenbaaÍde wiLvan God
opgevat volgens de belijdenis van de GereÍormêerde Kerken in Nêder{and, uitgedrukt in
haar Formulieren van Enigheid

3 Wlziging van dit artikêl is niet mogelijk.
I IDIV1AATSCHAP
A.r'kel3
'l Leden van de vereniging zijn allen die zich daartoe schriftelÍk bij het verenigingsbestuur

hebben aangemêld ên als zodanig zijn toegelaten
2 VooMaarden voor aanmelding voor het lidmaatschap zijn onder meer

a. mee.de.laírgherd
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b. betuiging van instemming met de grondslag ên hêt doei van de vereniging, zoals die
zijn omschreven in artikel2 van deze statuten; en

c. bereidheid tot het betalen van een cont butiê waarvan het bedrag bij of krachtens het
algemeên reglement wordt vêstgesteld.

3 Hêt verenigingsbestuuÍ besiist binnen ver rnaanden na ontvangslvan de aanmelding. Bj
weigering zal de aanvragêr hiervan in kennis worden gêstèld. Bij we gering kan de
beJanghebbende brnnen deítig dagen nadat hij/zij van dê bêsliss ng in kennis is gesteld,
schrifteljk in beroep koínen bij de algemene vêQadering, diê daarover in haar
eerstvolgende vergadering uitspraak doet De algêmene vergêdering is n et verplicht een
beslissing te nemen in een vergaderlng, die gehouden wordt binnen veertten dagen na de
indlening van het beroep. Hangênde het beroep is de belanghebbende geen lid.

4. Hel ldmaatschap is peÍsooll'lk
5 Het |dmaatschap erndiql

a. door overlijder van het lld
b. door opzeggrng van het |d
c. door (onmiddellijke) opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting (Íoyement)

6. Opzegging van het lidmaatschap namens de verenigjng of door het lld kan slechts
schriftelLjk plaatsvinden en tegen het einde van het lopende verenigingsjaar als genoemd in
artikel 8, mei inachtnerning van een opzeggingstermrjn van vièr wekên. Opzegging ln strijd
met het voorgaande doet het lidmaatschap eindigên op het vroêgst toegelaten Ujdstip
volgend op dê datum waartegen was opgezegd.

7. Opzegging is rnogêlijk wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de veÍeisten die
door de statuten aan het lldmaatschêp zijn gesleld

L Opzegging mêt onmiddellrjke ingang is mogelijk in een situatie waarin redeljkerwijs vên de
vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

9. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen door het verenigingsbestuur worden

handelt in strild met de statuten, reglementen of besluiten van de

b. wanneer eên lid de vereniging op onredelijke wtjze benadeelt.
10. Van êen besluit tot opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging of ontzetung

wordt het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk, met opgavê van rêdenen, in kennis
gesie d. Opzegglng nêmens de vereniging geschiedt door het veren gingsbestuur Binnen
één maand na ontvangst van de kennisgeving van hêt bêslult kan de belrokkene schriftelijk
n bèroep kornên bij de algemene vergadering Gedurende de beroepstermijn en hangende

^êt oeÍoep,s het |d geschoíst
'11 Wanneêr het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt b ilft de gehele

jaaÍlij(se b,jd'age veÍscl"uldigd
12. Het verenjgingsbestuur houdt een register dan wel doet een rcgister houden waarin de

namen en adressen van de leden zjn opgènomen. Leden dienen in voorkomênde gevallen
mutaties schrftelik door te geven, bí gebreke waarvan zij geen rechten kunnen doen
gelden.

BTSTUUR
A1rl,el4
1. Het verenigingsbestuur bestaat uit minstens zevên personen, van wiê vier/zevende lid of

lidmaat moeten zijn van de Hervormde gemeente blnnen dê Prolestêntsê Kerk n Nederland
te B eskensgraaf, die door de algemene vergadêíng uit de leden van de vereniging wordên
qekozen voor de duur van vierjaar. Jaarlijks trêdên twee bestuursleden af volgens een door
het verenigingsbestu!r op te maken rooster, met d en verstande dat telkens na het vierde
jaar één bestuurslld aftreedt. De aftredende is direct herkiesbaar. ln tussentijdse vacatures
wordt in de eeÍste algemene vergadering na het ontstaan êrvan voorzien Een tussêntijds
gekozene treedt in de volgorde van aftreding in de plaats van degene dle hij vervangt.

2. Hel vêreniglngsbestuur wi.lst uit zijn midden ten minsie 3 bestuursleden aên die tezamen het
toezichtho!dend bestuursdêel vormen. Het toezichthoudend bestuurcdeel is belast met het
houden vàn ntern toezicht op de vereniging overeenkomstig het in de Wet op het primair
ondêrwijs bêpaalde. Benoerning van bestuursleden die worden aangewezen tot lid van het

uitgesproken:
a. wanneer een lid

vereniging; en/of
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toezichthoudend bestuursdeel geschiedt op basis van een vooraf openbaar gemaakt proÍlel
3. De bestuursleden die niet behoÍen tot het toezichthoudend bèstuursdeel vormen, tezêrnen

mêt het bestuurslid bedoeld in het volgende lid van dit artikel het uitvoerend bestuursdeel.
4. ln afwijking van het in het eêrste lid van dit artikel bepaalde, bênoemt hêt toezichthoudend

bestuursdêel een bestuurder, die tevens de functie van dirccteur van de van de vercniging
uitgaande schoolvervult. ln afwijking van het hiervoor in het eêrste lid vên dit artikel
bepaalde êindigt hel besluurslidmaatschap van de persoon bedoeld in de vorigê volzin op
de datum wêarop hij de functie van directeur niet langer vervult, onvermlnderd hêt bepaalde
in artikel vijf {5) van deze statuten. De bestuurder, bedoeld in de eeíste volzin van dit
artikellid, kan slechts worden benoemd, of benoemd blijven indien hij voldoet aan de eisen
die in ot krachtêns de Wet op het pdmair onde vijs gelden als voorwaarde voor bekostiging
van de vereniging, worden gesteld aan de benoeming tot dirêcteur van een schoolvoor
basisondeMijs. De in dlt artikêllid bedoelde bestuuder kan niet êls lid iot de vereniging
worden toêgelaten en zal op basis van arbeidsoveíeênkomst werkzêam zijn bij de
veÍenrg ng

5. Met uitzondering van het bestuurslid bedoeld in het vorige lid, mogen personen die in
dienstverband bij de vereniging werkzaam zijn, en zij die deel uitmaken van de
medêzeggenschapsraad van een van de verêniging uitgaande school niet tot bestuurslid
worden bênoêmd. Het bepaalde in de vorige volzin is van oveÍeenkomstige toepassrng op
personen die zÍn gehuwd met een in die vorige volzin bedoeldê percoon Het bepaalde in
de eerste volzin van dit artikellid is eveneens van toepassing op dê echtgeno(o)t(e) van de
bestuurder bedoeld in het vorige lid ven dit artikel.

EINDE BESTUURSLIDMMTSCHAP - SCHORSING
Artikel 5
1. Elk bestuurslid, ook wênneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door

de aigemene vergadering woden ontslagen oí gêschorst, met dien verstande dat het
bestuurslid bedoeld in het vierde lid van het vorig artikel slechts kan wodên geschorst of
ontslagen door het toezichthoudend bestuursdeel. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het veíloop van die
termijn. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing bij een scholsing van het
bestuurslid bedoeld in het vierde lid van hêt vorige artikel.

2. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a door het êindigen van het lidmaalschap van de vereniging conform hetgeen is bepaêld

in artrkel 3 ld 5 tot en mer 10:
b door bedanken;
c. bij onder curatelestelling van een bestuurslld;
d. indien een bestuurslid het vrije beheeÍ over zijn vermogen vediestl
ê indien een bestuurslid niet bekwaam is zljn wilte bepalen.

3. Bij afzonderlijk bêsluit kan van hêtgêen hiervoor is bepaêld worden afgeweken
BESTUURSFUNCTIES . BESLUIÍVORI\4ING VAN HET BESIUUR
Artikel 6
1. Hêt bestuurwijst uit haar midden een voorzitter, een secretaris ên een penningmeester aan

Dê voorzitter maakt in elk geval deê] uit van het toezichthoudend bestuursdeel en de
penningmeester maakt in elk geval deel uit van het urtvoerend bestuursdeel. Het kan voor
elk van hen uit haar midden een vervanger aanwtzen. Een bestuurslid kan meer dan één
functie bekleden, met dien verstande dat de functies van voozitter en penningmeester niet
verenigbaar zÍn in één persoon

2. Het u tvoerend bestuursdeel s bevoegd om vergaderingen te beleggen, waêraan niet wordt
deêlgenomen door de leden van het toezichihoudend bestulrsdeel. Hel toêzichthoudend
bestuulsdeel is bevoegd om leden van het uituoêrend bestuursdeel, danwel het gehele
!itvoerend besluursdêel, de gehele ofgedeêltelijke toegang tot een vergader ng te
onlzeggen.

3. Van het verhandeldê in elke bestuursvergadering wordt door de secretaís ofeên door de
voozittêr aangewezen persoon een veÍslag opgemaakt, die door de vergadering worden
vastgesteld en tên blijke daaNên door de voorzitter en de secretaris van die vergadênng
ondertekend. ln aftvijking van hetgeen in artikel 2:13 lid 3 van het Burger rJk Wetboek
dienaangaande is bepaald, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstêndkom r_o e- :a
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inhoud van een besluit niet beslissend. Het bepaalde in de vorige volzin is van
overeenkomstige toepassing op vergaderingen van het uitvoeÍend bestuursdeel, met dien
verstandê dat in de plaêls van'voozittei wordt geJezen 'penningmeester'.

4. Bij reglement kunnen nadere regelèn aangaandê de ve€adêringen van en de
besluitvorming door het verenigingsbestuur wodên gegeven.

BESTUURSTMK _ VERTEGENWOORDIGING
Aíikel 7
1. Bêhoudens de beperkingen volgens de statuten is het uitvoerend bestuursdeel belast met

het besturen van de vereniging met het beheren van de scholen der vereniging aismede de
vertegenwoordiging in en buiten rechte, voor zover voorgaande niet door statutaiÍe
bepalingen is beperkt. Het recht de vereniging te vertegenwoordigen komt tevens toe aan
de voorzitter, tezamen met een tweede bestuurslid dat deel uitmaakt vên het
toezichthoudend bestuursdeel. Het uitvoerend bestuursdeel benoemt, schorct en ontslaat
hêt personeel. Voor zover deze peÍsoneêlsleden, waaronder niet begrepên het bestuurslid
bèdoeld in artikelvier (4), vierde (4") lid van deze statuten, een functie van dÍecleuÍof
adjunct-dhêcteur binnen dê verêniging vervullen, is hieNoor de voorafgaande goedkeuring
van het toezichthoudend bestuursdeel vereist. Alvorens tot benoeming van personeel ovêr
te gaan zal het uitvoerend bestuursdeel zich ervan vergewissen dat de betrokkene instemt
met de gíondslag en het doel van de vereniging, zoals die zrjn omschreven in artikel 2 van
deze statuten. Wodt aan deze voorwaarde niet voldaan, dan is slechts in bijzondeÍe
gevallen benoeming mogelljk. Daarvoor is voorafgaande goêdkeuing nodig van het
toêzichlhoudend bestuursdeê1.

2. lndien het aantal bestuuÉleden beneden het vastgestelde aantal is gedaald, blijtt het
verenigingsbestuur bêvoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene
vergadering te bêleggen waadn de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan
de orde komt

3. Het bestuur, dan wel het uitvoerend bestuuísdeel, is bevoegd onder haar
verantwoordêlijkheid bêpaalde onderdelen van haartaak te doen uitvoerên door commissres
diê door het verenigingsbestuur worden benoemd.

4. Hei uitvoerend bestuurcdeel is bevoegd tot alle daden van beheer en beschikking ten
aanzien van dê bezitlingen van de vereniging, met dien verstande dat het de goedkeuring
vên de algemene vergadenng behoeft'
a. voor het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervrcemden of bêzwaren van

reg stergoederel:
b voor het aangaan van overeenkomsten wêarbÍ de vereniging zich als borg of hoofdelilk

medeschuldenaar vêrbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
zêkerheidstelling voor eên schuid van een derde verbindt;

c. voor het doen van investeingen welke een bedrag ofwaarde van eenhonderdduizend
euro (€ 100.000,00)te boven gaan.

Op het ontbreken van deze goedkeuÍing kan door en tegen deÍden geen beroep worden
gedaan.

5 OnvermindeÍd het in de laatste volzin van lid 4 bêpaalde wordt de vereniging in ên buiten
rechte vertegenwoordigd:
a helzl dooí het verenrgrngsbesluur
b. hetzij door twee daartoe aangewezen bestuursleden diè deel uitmaken van het

uitvoerend besluuísdeel
c. hetzij door de voorzilter en eên andêr |d van het toezichthoudend bestuursdeel.

TOEZICHTHOUDENDE TAAK
AÍlikel8'Í. Het toezichthoudend bestuursdeel houdt toezicht op de verwezenlijking van de grondslag ên

de doelsteliing van de vereniging, alsmede op dê uituoêring vên de taken en de uiioefening
van de bevoegdheden door het uitvoerênd bestuursdeê|.
Het toezichthoudend bestuulsdeel is daarnaast in elk geval belast met:
- het goedkeuren van de begroting en hetjaarverslag;
- het toezicht op de naleving door het uitvoerend bestuursdeel van de wette|jke

verplichtingen en van de code goed bestuur;
- het toezicht op de rechtmatige verwerving en doelmatige besteding van de middeleni



- het aarw'lzên vên de accolntant
2. Het toezichthoudend bestuursdeel verantwoordt zich ovêr dê toezichthoudende taak in het

jaèrveís ag van oe verêngrlg.
3. Dê overige taken, verantwoordêlijkheden en bevoegdheden van het uitvoerend bestuursdee

en hei toezichthoudend bestuursdeêl worden neergêlegd tn een door de algêmene
vergadering vast te stellen algemeen reglement

JAARVERSLAG -REKENING EN VERANTWOORDING

van één januaritot en met één en dedig dêcember.
verplicht van de vermogenstoestand van de vêreniging zodanige
dat daaruit te allen Ujde haar rechten en verplicht ngen kunnen

3. Het verenig ngsbèstuur brengt op een algemene vergadeÍing
van het veren ig ing sjaarhaar jaarverslag uit.

4 Het vercnigingsbestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in
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Art kel I
1 Het verenigingsjaar loopt
2. Het verenigingsbestuur s

aantekeningen te houden
worden gekend.

lano te bewarên

&t8el11

Art ke 12
1 Toegang tot de algèmene vergadering hebben alle leden van

hebben geschorste lêdên en geschorste bestuursleden mits
tot schorsrng dan wel royernent niet wordt bêhandeld. Alsdan
wooÍd Ie voeren

2. Over toelating van andere dan de in lid 'l bedoelde personen

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging allê bevoegdhêden toe, die njet door
de wet ol de statuten aan het vereniglngsbêstuur zrjn opgedragen.

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het vereniglngslaar, wordt een algêmene
vergadering, dejaarvergadering, geho!den. ln de jaarvergadering komen ondér meer aan
dê orde
a. hetjaarverslêg bedoeld in aftikêl 9, met daarin begrepen een rckening ên

vêÉntwoording alsmede een ooTdeei van de accountant over dêze rekening en
Verantwoording;

b. vooíz ening in eventuele vacatures;
c. voorstellen van het verênlgingsbestuur of dê leden, aangekondigd bU de oproeping voor

de vergade.tng
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het uitvoercnd

bestuLrrsdeel dtt wenselijk oordeelt ofwanneer daartoê volgens dê wet of de statlten
verplicht is.

4. Voorts ls het u tvoeíend bestuursdeet onverminderd hêt bepaalde in artike tien (10), eerste
(1") hd, op schíiftel!k verzoek van tenmlnste een zodanig aantal ledên als bêvoegd is tot het
uitbrengen van éen/tiende gedeêlte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen v-an een
algêmene vergêdering op een ternrijn van niet langerdan vierweken binnên vierweken na
indiening van het vêtzoek. lndten aan het verzoek binnen vier weken geen gevolg wordt
gegeven kunnen de verzoekeÍs zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping
overeerkoTstrg a4 kel 13

TO_EEANG€N SIEMBÉCH T

binnen zes maanden na êfloop

de leden 2 en 3, tien jaren

BIJEENROEPING ALGE|llENE VERGADERING
Anrkêl 10
1. De algemenê vergaderingen worden bjeengeroepen door het uitvoerend bestuursdêe.

lndlen het toezichthoudend bestuursdeel hierom vêÊoekt is het uitvoerend best!ursdeel
gehouden binnen twee weken aan dit vezoek gevolg te geven. De oproeping geschiedt
schÍiftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bêdoeld inàrtikel4 De
termijn voor de oproeping bêdraagt tenmlnste zeven dagen.

2. Bi de oproeping worden de te bêhandelen ondeMerpen vermeld, onvermindeÍd hei
bêpaalde,n artikel 15

AI CEMENE VFRGADERINGEN

de verenjging. ceen loegang
op de vergadering het bês u t
s dit lid bevoegd daarover het

bêslist de êlgemene
vergadering.

3 leder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één slem
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4 Als gemachtigde van een lid voor het uitbrengen van zÍn stem, kan optreden zijn of haar
echtgêno(o)t(e) daartoe door het lid schriftelijk gemachtigd.

5. Een stemgerechtigd lid kan daarnaast aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht
vêrlenen tot het uilbrêngen van zijn of haar stem vooí het nêmen van een besluit tot
statutênwijziging.

VOORZITÍERSCHAP. NOTULEN
Aftkel 13
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zÍn

plaatsvervanger. OntbÍeken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere
bestuursleden door hêt verenigingsbêstuur aan te wijzen als voorzitler op. Wotdt ook op
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dên voon iet de vêrgaderíng daarin zelf.

2. Van het op dê algemene vergadering vêrhandelde wordt een verslag gemaakt door de
secretaris ofdoor een dooÍ de voozitter aangewezen persoon. Deze notulen woÍden in
dezelfde of an de êerstvolgende êlgemene vergadering vêstgestêld en len blijke daarvan
door de voorzittêr en de secretaris van die vergadering ondertekend. Zrl die de vergadering
bijeenroêpen kunnen een notarièel proces-verbaalvan het verhandelde doen opmaken

BESLUIryORMING VAN DE ALGEMËNE VERGADERING
Artikel 14
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzittêr dat door de

vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd vooÍstel

2. Wordt echter onmiddellijk na hêt uitspreken van het in het eerste lid bedoelde ooídeel de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaals, wanneer de mêerderheid
der vergêdering of, indien de oorcpÍonkelrjkê stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiêddê, êen stemgerechtigde êanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemmtng
veNallên de rechtsgevolgen van dê oorspronkelijke stêmming.

3. Voor zover de statuten ofde wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
êlgemene veÍgadering genomen met volstrekte meerderheid van dê uitgebrachte stemmen.

4 Een blanco stem geldt als een rechtsgeldige stem hetgeen evenzeer van toepassing rs

indien êen stemgerechtigd lid zrch onthoudt van stemmen.
5. lndien bij êen verkiezing van pêrsonên niemand de volskêkte meerderheid heeft vêrkregen,

heeft een tweêde stêmming plaats. Heeft alsdan opnieuw niemand de volstrekte
meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzt één peÍsoon dê
volstrckte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de
stemmen staken. Bij gemelde hêrstemmingen (waaronder niet is begaêpen 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 êantal stemmen is uitgebracht. ls bij die voorafgaande stemming het
geringste aantal stemmen op rneer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting
uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe siemming geen stemmen meer kunnen
worden uitgebracht. lngeval bij een stemming tussen twee pêrsonên de stemmen staken,
bêslist hêt lot wie van beiden is gekozen.

6. lndiên de stemmen staken over êen voorslel niet rakende verkiezing van personen, dan is
het verworpen.

7. Alle stemmingen ter zake personen geschieden schriftelijk. OveÍige stemmingên geschieden
mondeling, tenzt dè vootz itter een schriftelÍke stêmming gewenst acht of één der
stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt Schriftelijke stemming gêschiêdt bij
ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamêtiê is mogelijk, tenzij een
stêmgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.

I Een eenstêmmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft, mits met voorkennis van het verenigingsbestuur genomen, dezelfde kracht als een
beslurt van de aigemele vergaderng.

I Zolang in êen algemene vergadedng alle ledên aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen
geldage besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde
komende ondêMemen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook
al hêeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgêschrevên wrjze geschied of
is enig andêr voorschrift omtrent het oproepen ên ho!dên van vergaderingen of een
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daêrmee verband houdende formaliteit niet in acht qenomen.
STATUTENWIJZIGING
Artikel 15'1. Wíziging van de statuten is mogelijk bij besluit van de algemene vergadering, waadoe is

opgeroepen met de rnededeling dal aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgestêld.
0e termijn voor oproeping tot een zodanige vergadeÍing moet lenminste veertien dagen
bedragen

2. Zij, die de oproeping tot de algemêne vergadêring ter behandeling van een voorstel tol
statutenwijziging hebben gedaan, moeten lenminstê vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschíift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging wooÍdelijk is
opgenomenl op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop
van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

3. Tot wijziging van de siatuten kan slechts worden besloten op voorstel van het
verenigingsbestuur ofvan tenminste één/tiende deelvan de leden met een meerderheid vên
tenminste twee/derde deel van de uitgebrachte geldige stemmen en onder de vooMaarde
dat tenminstê twee/derdê deelvan het aantal leden aanwezig is.

4. ls het verciste aantal leden niet aanwezig, dan wordt binnen veertien dagen, doch niet
binnen zeven dagên, êen hveede algemene vergadering gehouden, welke, onqêacht het
aantal aanwezigen, het voorstel tot statutenwjziging kan aannemen met een meêrderheid
van lenminste twee/derde deeldeÍ uitgebrachte stemmen van de alsdan aanwezige leden

5. Wijziging van artikel2 is niet mogelijk
6. De statutenwijziging treedt niêt in werking dan nadat er een notiariële akte is opgemaakt. Het

verenigingsbestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wjziging en dê gewijzigde
statlten neer te lêggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen wêlk gebied de
veíenrg ng haaÍ zetêl heefi.

ONTBINDING
Arlikel 16
1. Ontbinding van de vereniging is mogelijk bij bêsluit van de algemene vergadering waaÍtoe is

opgêroepen met de mededeling dat aldaar ontbinding van de verenigrng wordt voorgesteld.
2. De teÍmin voor oproeping van een zodanige vergadering bedraagt tenmrnste zeven dagen.
3. Het gestelde in êrtikel 15 leden 3 en 4 is hierop van ovêreenkomstige toepassing.
4. Een bêsluit tot ontbinding wordt tevens geacht een besluit tot vereíening te zijn. lndien bij

zodanig besluit te dien aanzien geen andere regelingen zijn gesteld, geschiedt de
vereffening door het !itvoerend bestuursdeel. De vereffening geschiedt met inachtneming
van de daarvoor geldende wette|jkê voorschriften-

5. De algemene vergadering stelt brj haêr besluit tot ontbinding van de vereniging de
bêstêmming vast van eên eventueel batig saldo ên wel zoveel mogelijk in overeenstemming
met hêt doê] van de vereniging.

SLQIEEPALINq
Artikel 17
ln alle gevallen waarin door de wet, de statuten en reglementen niet wordt vooÊzien, bêslist het
toezichthoLdend besluLrsdeel.
REGLÉI\4ENTEN
Anikel 18
1. De algemene vergadering stelt een algemeen reglement vastwaaín zoweldê

huishoudelijke zaken als de bestuurs- en toezichtzaken woÍden vastgelêgd
2. Dê algemene veÍgadering kan andere reglementen vaststellen.
3. De algemene veÍgadering is bevoegd vastgestelde reglementen te wijzigên en reglementen.

met uitzondering van het reglement bedoeld in het eeÍste lid van dit artikel, in te trekken.
4. Vastgestelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingênd

íecht bevat, noch met de statuten
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze aktê is in minuut verleden te Graafstroom op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.
De zakeltke inhoud van de akte is aan hem opgegêvên en toegêlicht. De verschenen pêrsoon
heeft verklaard op volledige voorlêzing van de akte geen prijs te stêllên en Ujdig voor het verlilden
van de akte een concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebbên kennis
genomen en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partuen uit de akte voortvloeien.
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Onmiddellijk daarna is de akte bepe*t voorgêlêzen en doorde verschenen persoon en mij,
notaris, ondeíekend.
(Volgt ondertekening)

UIIGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


