2021.095155.01/LTH

-1-

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
HISTORISCHE VERENIGING DEVENTER

Heden, @, verscheen voor mij, mr. Lilian Thijssen, notaris te Deventer:
mevrouw Melina Tirić, werkzaam ten kantore van Smalbraak Notarissen, gevestigd
Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, geboren te Prijedor op veertien januari
negentienhonderd vierentachtig.
De verschenen persoon verklaarde vooraf:
A. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Historische Vereniging
Deventer, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, 7411
EX, Menstraat 13, handelsregisternummer: 40650085, wordt hierna genoemd: “de
vereniging”.
B. De vereniging is blijkens haar huidige statuten opgericht op twaalf september
negentienhonderd vijfenzeventig (12-09-1975). De statuten van de vereniging zijn
voor het laatst bij akte van statutenwijziging gewijzigd op één januari tweeduizend
éénentwintig (01-01-2021).
C. Op @ heeft de algemene vergadering van de vereniging besloten:
de statuten van de vereniging algeheel te wijzigen; en
de verschenen persoon te machtigen de nodige handelingen te verrichten om
deze statutenwijziging te effectueren.
Van deze besluiten blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen (Bijlage 1).
Ter uitvoering van het onder C vermelde besluit verklaarde de verschenen persoon,
handelend als gemeld, de statuten algeheel te wijzigen, waardoor deze komen te
luiden als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam Historische Vereniging Deventer en is gevestigd in de
gemeente Deventer.
Doel
Artikel 2.
Het doel van de vereniging is:
a. het bevorderen van de instandhouding van - en het wekken van belangstelling
voor al wat Deventer aan stedelijk schoon – speciaal uit een oogpunt van
geschiedenis en kunst – heeft te bieden;
b. het houden van vergaderingen, excursies en andere bijeenkomsten over
onderwerpen, het onder a vermelde betreffende;
c. samenwerken met instellingen, werkzaam op hetzelfde of aanverwant gebied;

Met opmerkingen [LT1]:
Datum ondertekening notulen.

Met opmerkingen [IK1]: Moet zijn: 24 oktober 2011.
Met opmerkingen [IK2]: 19 december 2021
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het verrichten van alles wat met één en ander in verband staat, zulks in de ruimste
zin van het woord.
Duur en boekjaar
Artikel 3.
1. De vereniging is opgericht op twaalf september negentienhonderd vijfenzeventig
(12-09-1975) en is aangegaan voor een onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar.
Leden en ledenregister
Artikel 4.

Met opmerkingen [LT2]:
Dekt de doelomschrijving de lading van de activiteiten
nog voldoende?

Met opmerkingen [IK3]: De doelomschrijving is nog
steeds juist.

1.

Leden van de vergadering zijn natuurlijke personen, die de doelstelling van de
vereniging onderschrijven, de leeftijd van tenminste zestien (16) jaren hebben
bereikt en als lid zijn toegelaten.
2. Het bestuur houdt een register aan, waarin namen en adressen van de leden zijn
opgenomen. De leden zijn verplicht hun (e-mail) adres en wijzigingen daarin
onverwijld aan het bestuur mee te delen.
Toelating leden
Artikel 5.
1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden.
2. Bij niet – toelating van een aspirant lid kan de algemene vergadering alsnog tot
toelatingbesluiten.
Artikel 6.
1.

2.
3.

4.

5.

Het lidmaatschap eindigt door :
a. overlijden van het lid;
b. opzegging door het lid;
c. opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid
heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten
gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegen de vereniging niet
nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan
worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met
de statuten, reglementen of besluiten dat vereniging handelt, of de vereniging
op onredelijke wijze benadeelt.
Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een
opzeggingstermijn van ten minste één maand.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was
opgezegd.
Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij

Met opmerkingen [IK4]: jegens
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opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door 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 de ontvangst van de kennisgeving van het
besluit beroep open op de algemene vergadering.
Hij wordt daartoe spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in
kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.
Contributie
Artikel 7.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, die door de
algemene vergadering wordt vastgesteld.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot betaling van contributie te verlenen.
Ereleden
Artikel 8.
1. Een lid, dat zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt, kan
door de algemene vergadering tot erelid worden benoemd. De regeling met
betrekking tot (de benoeming van) ereleden kan nader worden uitgewerkt in een
reglement als bedoeld in artikel 22.
2. Een erelid heeft dezelfde rechten en verplichtingen als een gewoon lid, maar is
vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie.
Bestuur
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van tenminste vijf (5) personen, die door
de algemene vergadering uit de meerderjarige leden worden benoemd.
2. De benoeming van bestuurders geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 3.
Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien
(10) leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de
vergadering meegedeeld. Een voordracht door tien (10) of meer leden moet vóór
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
3. Aan elke voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een met ten
minste twee/derde (2/3e) gedeelte van de uitgebrachte stemmen genomen besluit
van de algemene vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste
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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 haar keus.
5. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de
voordrachten.
Benoeming, schorsing, ontslag en defungeren.
Artikel 10.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen
tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing, die niet binnen drie (3) maanden gevolgd wordt door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie (3) jaar na zijn benoeming af, volgens een door
het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is terstond
herkiesbaar. Degenen die in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindig voorts door:
a. het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;
b. bedanken;
c. het verlies van het vrije beheer over zijn/haar eigen vermogen;
d. door het verstrijken van de tijd waarvoor de bestuurder is benoemd; en
e. het verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij is benoemd, voor zover
dit bij de benoeming is bepaald.
4. Bij belet van een bestuurder zijn/is de overige bestuurder(s) met het bestuur
belast. Indien sprake is van één of meer vacatures in het bestuur, vormen de
overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd
bestuur. In vacatures dient uiterlijk op de eerstvolgende algemene vergadering te
worden voorzien.
Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de vereniging
Bij één of meer daartoe door de algemene vergadering aangewezen personen.
Bestuursfunctie en besluitvorming bestuur
Artikel 11.
1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter een secretaris en een
penningmeester, en zodanige andere functionarissen als het wenselijk acht. De
functie van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden
vervuld.
Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk
omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent,
handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

Met opmerkingen [LT3]:
Hanteren jullie een dergelijk rooster van aftreden?

Met opmerkingen [IK5]: Ja, wij hanteren een dergelijk
rooster.

Met opmerkingen [LT4]:
Belet & ontstentenis regeling. Vloeit voort uit WBTR

Met opmerkingen [IK6]: Kleine letter.
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3.

4.

5.
6.

7.

2.

3.

Het bestuur vergadert zo dikwijls dit ingevolge de statuten nodig is of de voorzitter
of een andere bestuurder zulks wenst.
In vergadering kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de
helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan
zich ter vergadering, mits schriftelijk, door een medebestuurder laten
vertegenwoordigen.
Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, mits alle
bestuurders zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben
uitgesproken, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager.
a. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en onthoudt zich van
het uitbrengen van een stem over een bestuursbesluit indien hij bij het
onderwerp van het bestuursbesluit een direct of indirect persoonlijk belang
heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 12 lid 1 . De
bestuurder heeft wel het recht de desbetreffende bestuursvergadering waarin
het besluit aan de orde komt bij te wonen, met dien verstande dat hij niet
meegerekend wordt bij de bepaling van het aantal aanwezige of
vertegenwoordigde bestuurders met betrekking tot het besluit.
b. Indien op grond van het bepaalde in sub a geen enkele bestuurder aan de
besluitvorming kan deelnemen wordt het besluit genomen door de algemene
vergadering.
Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van
stemmen.
Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen
opgesteld, die na vaststelling door het bestuur door de voorzitter en de secretaris
worden ondertekend.
Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan
betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de
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.
Van het verhandelde in iedere bestuursvergadering worden door de secretaris
notulen opgemaakt, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en
ondertekend.
Bij huishoudelijke reglement kunnen nadere regelingen aangaande de vergadering

van- en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.
Taken en bevoegdheden
Artikel 12.

Met opmerkingen [LT5]:
Tegenstrijdig belang regeling. Vloeit voort uit de WBTR

Met opmerkingen [IK7]: Aangezien deze notulen
tegenwoordig digitaal worden opgemaakt, verspreid en
bewaard, heeft ondertekening niet onze voorkeur.
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Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders
zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden onderneming of
organisatie.

2.

Indien het aantal bestuursleden beneden vijf (5) is gedaald, blijft het bestuur
bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te
bijeen te roepen, waarin de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan de
orde komt.
32. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, 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 van een derde verbindt.
3. Onverminderd het in lid 3 bepaalde kan de algemene vergadering nader te
omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring of machtiging onderwerpen,
mits de betrokken besluiten nauwkeurig omschreven schriftelijk aan het bestuur
zijn medegedeeld.
Vertegenwoordiging
Artikel 13.
1.

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de vereniging
worden vertegenwoordigd door twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.

2.

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer
bestuurders alsook aan derden, om de vereniging binnen de grenzen van die
volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan besluiten aan gevolmachtigden
een titel te verlenen.
Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende
vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister.
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter en de

3.
4.

secretaris tezamen en bij ontstentenis door twee andere bestuursleden.
Jaarverslag, rekening en verantwoording
Artikel 14.
1.

2.

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.
Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes (6) maanden na
afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlening van deze termijn door de
algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een
balans en een staat van baten lasten, rekening en verantwoording over zijn in het
afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van deze termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in

Met opmerkingen [LT6]:
Vloeit voort uit de WBTR

Met opmerkingen [LT7]:
Zie artikel 10 lid 4

Met opmerkingen [LT8]:
Dit kan in een regelement worden vastgelegd.

Met opmerkingen [LT9]:
Twee handtekeningen clausule

Met opmerkingen [IK8]: Deze zinsnede komt dan ook
te vervallen.
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3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van
twee (2) personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. 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 commissie van onderzoek zich door een
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de
waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te
geven.
5. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
6. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 1 en 2 voor een
periode van zeven (7) jaar te bewaren.
Algemene vergaderingen
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die
niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een
algemene vergaderen – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering
komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 14 met
het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende
verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor
de vergadering;
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit
wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal
leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende (1/10e) gedeelte van de
stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een
termijn van niet langer dan vier (4) weken. Indien aan het verzoek binnen veertien
(14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die
bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 bij advertentie in
ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad.
5. De bestuurders hebben als zodanig een raadgevende stem in de algemene
vergadering.

Met opmerkingen [LT10]:
Ik veronderstel dat jullie inmiddels over (e-mail)
adressen beschikken.

Met opmerkingen [IK9]: Wij beschikken van de
meeste leden over het e-mailadres. Ongeveer 50 leden
hebben geen e-mailadres (doorgegeven) en ontvangen
de stukken van de vereniging daarom nog per post.
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Artikel 16.
1.
2.
3.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging.
Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene
vergadering.
Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.

4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen.
5. Het bestuur kan besluiten dat een lid bevoegd is om in persoon, of bij schriftelijk
gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het
stemrecht uit te oefenen. Het gebruik van het elektronische communicatiemiddel
komt voor risico van de stemgerechtigde.
6. Voor de toepassing van lid 5 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen
van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door het
bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch
communicatiemiddel. Indien het bestuur besluit voorwaarden te stellen, worden
deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigde bevoegd is zijn stem reeds
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch
communicatiemiddel uit te brengen. Tot het op deze wijze stem uitbrengen zijn
slechts gerechtigd zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene
vergadering te vermelden tijdstip als stemgerechtigden in het ledenregister van de
vereniging staan vermeld.
Op deze wijze stemmen is slechts toegestaan nadat de algemene vergadering is
bijeengeroepen, doch nooit eerder dan op de veertiende (14e) dag voor die van de
vergadering en nooit later dan op de dag voor die van de vergadering. Het bestuur
draagt zorg voor de registratie van deze stemmen en deelt de stemmen mede aan
de voorzitter van de algemene vergadering.
Een stemgerechtigde die op deze wijze stem heeft uitgebracht, kan zijn stem niet
herroepen. Evenmin kan hij op de algemene vergadering opnieuw stem
uitbrengen. Indien het lid dat op deze wijze stem heeft uitgebracht ten tijde van de
algemene vergadering niet langer lid van de vereniging is, wordt zijn stem niet
geacht te zijn uitgebracht.
8. Het bestuur kan besluiten dat de leden, of hun gemachtigden, alvorens tot de
algemene vergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen,
onder vermelding van hun naam. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt
tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
Leiding algemene vergadering
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1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of
de vice-voorzitter. Ontbreken de voorzitter en de vice-voorzitter, dan treedt één
van de andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de
vergadering zelf in de leiding.
2. Van het verhandelede in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
Besluitvorming
Artikel 18.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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 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 van de 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. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht,
een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats.
Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden
herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, hetzij tussen twee (2) 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
(1) 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 (2) personen de stemmen staken, beslist het

Met opmerkingen [LT11]:
Uitgangspunt voor besluitvorming 50% + 1

- 10 lot wie van beiden is gekozen.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van
personen, dan is het voorstel verworpen.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke
stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
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 vergadering.
9. Zolang in een algemene vergadering 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 plaatsgehad of is
deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmede verband houdende
formaliteit niet in acht genomen.
Oproeping
Artikel 19.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De
oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het
ledenregister, bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten
minste zeven (7) dagen.
De oproeping aan ieder lid, die daarmee instemt, kan ook geschieden door een
langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan
het adres dat door hem voor dit doel aan de vereniging bekend is gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd
het bepaalde in artikel 20.
Indien het bestuur heeft besloten voorwaarden te stellen aan het gebruik van het
elektronisch communicatiemiddel, waarmee aan de algemene vergadering kan
worden deelgenomen, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.
Statutenwijziging
Artikel 20.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door
een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de
mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vier (4) weken vóór de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
2.

Met opmerkingen [LT12]:
Er kan elektronisch worden opgeroepen

Met opmerkingen [LT13]:
Er kan middels Teams of Skype worden vergaderd.
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3.

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.
Een besluit tot statutenwijziging kan alleen worden genomen: in een vergadering,

waarin tenminste dertig (30) leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn
geen dertig (30) leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier (4)
weken daarna, doch niet vroeger dan tien dagen daarna, een tweede (2e)
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel tot
statutenwijziging, ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een
e

meerderheid van ten minste twee/derde (2/3 ) gedeelte van de geldig uitgebrachte
stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde (2/3e) gedeelte van de
leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
4.

Indien in een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is,
niet ten minste twee derde (2/3e) gedeelte van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te
houden ten minste veertien (14) dagen later, doch uiterlijk binnen dertig (30)
dagen na de eerste. In deze vergadering kan een besluit tot statutenwijziging
rechtsgeldig worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde
(2/3e) gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.
45. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is
opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Ontbinding
Artikel 21.
1.
2.

3.

4.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene
vergadering. Het bepaalde in artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
De vereniging blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden
toegevoegd: “in liquidatie”. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de
vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de vereniging. De
bepalingen met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders
zijn van overeenkomstige van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven
eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
Het batig saldo na vereffening wordt aangewend voor door de algemene
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van deze
vereniging overeenstemmen.

Met opmerkingen [LT14]:
Hoeveel leden kent de vereniging. Dit kan als zodanig
een onrechtmatige bepaling zijn.
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gedeelte van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is
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1.

Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden
vereniging gedurende zeven (7) jaar onder berusting van de door de algemene
vergadering daartoe aangewezen persoon.
De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van
overeenkomstige toepassing.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan de bij het ontbindingsbesluit bepaalde
instelling met een doel, zoveel mogelijk overeenkomende met dat van de
vereniging.
Huishoudelijk reglement
Artikel 22.
1.
2.

De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.
Het huishoudelijke reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon
medegedeeld en toegelicht. Daarna verklaarde de verschenen persoon van die inhoud
te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.
WAARVAN AKTE is verleden te Deventer op de datum, in het hoofd van deze akte
vermeld.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de
verschenen persoon en door mij, notaris.

