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Repertorium no. 12.269
Statutenrvijziging vereniging
Heden, achttien september negentienhonderd zeven en

mij, Mr. Bart Louis V/illem Paul VERSTEEG, candidaat-notaris, wonende te
Maastricht, als plaatsvervanger - en in die hoedanigheid hierna verder aangeduid als "notaÍis" waarncmcnde het kantoor van de met verlof afwezige lozef Hendrik Willem VERSTEEG, notaris ter
standplaats Maastrichr
l. de Heer Jan Hubert Joseph B ischops, projectleider, wonende te Maastricht" Cuyleborg 181; -_---verschenen voor

2. de HeerJacobus Geelen, horeca-ondememer, wonende te Maastricht, Gerkenshaag 38

-----

volgens hun verklaring ten deze handelende als voorzitter en secretaris van de vereniging
"VOLKSTUINDERS VERENIGING DE HEEG", gevestigd te Maastricht, en als zodanig deze
verenigin g ten deze rechsgeldig vertegenwoordi gende.

------

VOOROPSTELLINGEN
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte te willen overgaan tot wijziging van
de statuten van de door hen vertegenwooridigde vereniging en gaven daartoe vmraf te kennen:-----De onderhavige vereniging werd opgericht op één en dertig oktober negentienhonderd drie en tachtig.
De statuten werden vastgelegd in een notariële akte, op twee en twintig december negentienhonderd drie
en tachtig verleden voor notaris van Hall te Eijsden.
Inschrijving van deze vereniging in het Openbaar Verenigingenregisterbij de Kamer van Koophandel te
Ma.rstricht vond plaats onder nummerY 2M.461

In de Algemene Ledenvergadering van deze vereniging dedato drie en twintig april negentienhonderd
zcvcn cn tachtig, wcrd beslotcn om dc statutcn van dc vereniging te wijzigen, zoals hierna is geschicd.
Van deze besluitvorming blijkt uit een uittreksel van de notulen van die vergadering, hetwelk aan deze

i:"-':l:i:Y1':_:::-::-:_-;;;;,,u,À;-t-...
De comparanten verklaarden hierbij ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de voomoemde

verenigingtewijzigeneninhaargeheelopnieuwvasttestellenaI5volgtArtikel l. NAAM EN ZETEL
De vereniging draagt de naam: VOLKSTUINDERS VERENIGING DE HEEG en is gevesrigd te
Maasricht.

Artikel2. DOEL

l.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de volkstuinderd
2.Zijheettniet ten doel het maken van winsr ter verdeling onder de leden.---3.

Zij facht vmrmeld doel ondermeer te bereiken f,6sn =--.-

a. het exploiteren en verhuren van het volkstuincomplex, bestemd voor volksuinen;

b. het houden van cursussen over en geven van lessen in tuinbouw, bloementeelt en hiertnee
venvante onderwerpen;
c. het uitgeven van stencils en andere
d. het organiseren van tentoonstellingen en tuinkeuringen;

geschriften;-

Artikel3. DUUR
De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
ATtiKeI 4. LEDBN EN LEDENREGISTER
l. Indien men aan bepaalde vereisten moet voldoen om lid te kunnen worden van deze vereniging, zijn
dcze eisen opgesomd in een slotartikel van deze statuten onder de kop "vereisten voor lidmaaÍschap".
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden, ereleden, aspirantleden en
begunstigers zijn opgenomen.
3. Het lidmaatschap van de vereniging is penmnlijk.

l.

Artikel 5. ERELEDEN, ASPIRANTLBDBN EN BEGUNSTIGERS..
zij die lid van de vereniging wensen te worden, doch nog niet als lid zijn

Aspirantleden zijn
toegelaten.-

2. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging fïnancieel te steunen met een
door de algemene vergadering vast te stellen minimum bijdrage.--3. Aspirantleden en begunstigen hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of
I«achtens deze statuten zijn toegekend en opgelegd
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4. Erelid van de vereniging zijn diegenen die op voorstel van het bestuur als zodanig wegens bijzondere
verdiensten jegens de vereniging worden benoemd. Een erelid heeft vergader- en stemrecht en is
wijgesteld van betaling van conributie en andere vaste bijdragen

Artikel6. TOELATING TOT HET LIDMAATSCHAP
1. Het bestuur beslist omtÍent de toelating van leden, aspirant-leden en

begunstigers.----

2. Bij niet toelating van een lid kan de algemene vergadering op verzoek van het aspirant-lid alsnog tot
toelating besluiten.

3. Hct bestuur dient de niet-toclating tot het lidmaatschap schriftelijk mede te delen aan het aspirant-lid
binnen drie maanden na gedaan verzoek onder vermelding van de gronden van deze beslissing en met
venvijzing naar het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
ArtiKeI 7. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP...-.---.----.
l. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dmd van het lid. Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt haar lidmaatschap
wanneer zij ophoudt te besuan.
b. door opzegging door het lid;

c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden in de gevallen in de statuten
genoemd, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaaschap bij de
statuten gesteld te voldoen, wann@r hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten

voorlduren;-d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken $,anneer een lid in srijd met de statuten,
reglement of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelr
2. Opzegging namens de vereniging of ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.----3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechs geschieden tegen het
einde van een verenigingsjaar en met inachrreming van een opzegtermijn van vier weken. Echter

-

kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beeindigd indien van de vereniging of van het lid
redelijkenvijs niet gevergd kan worden het lidmaaschap te laten voortduren.

4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op her
vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd
5. Nochtans kan een lid binnen een maand, nadat hem een besluit, waarbij de verplichtingen van de
leden zijn verzwaard, is bekend geworden of medegedeeld, door opzegging van zijn lidmaatschap de
toepasselijkheid van het besluit te zijnen opzichte uitsluiten. Deze bevoegdheid is niet van
toepassing ten aanzien van een besluit waarbij de verplichtingen van geldelijke aard voor de leden
zijn verzwaard
6. Van een besluit tot opzegging van het lidmaaschap namens de vereniging en van een besluit tot
onuetting uit het lidmaatschap wordt het desbetreffende lid ten spoedigste schriftelijk mer opgave
van redenen door het bestuur in kennis gesteld met vermelding van de beroepsmogelijkheid, bedoeld
in lid 7 van dit artikel.
7. Het berokken lid staat binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit
beroep open op de algemene vergadering. Gedruende de beroepstermijn en hangende hetberoep geldt
het lid als geschorst

8. Wanneer het lidmaatschap in de Ioop van een verenigingsjaar eindigt, bluft ioch de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur van geval

ot

geval anders mocht besluiten.

Artikel 8. RECHTEN VAN ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS
Behalve de overige rechten die aan aspirantleden en begunstigers bij of laachtens deze statuten worden
toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde activitciten bij te wonen, waaÍtoe
zij een convocatie dienen te ontvangen indien de leden een oproep ontvangen.

Artikel 9. EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN
DE ASPIRANTLEDEN EN BEGUNSTIGERS

l.

De rechten en verplichtingen van een aspirantlid en van een begunstiger eindigen door opzegging die

ten allen tijde wederzijds met direkte ingang kan geschieden, met dien verstande dat de jaarlijkse
bijdrage over het lopende verenigingsjiur voor het geheel blijft verschuldigd en de vereniging de
eventuele verplichtingen jegens begunstigers over het lopende verenigingsjaar dient na te komen.--2. Opzegging namens de vereniging geschiedt dmr het bestuur.
Artikel 10. JAARLIJKSE BIJDRAGEN
l. De leden, aspirantleden en de begunstigers zijn verplicht tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage,
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die door de algemene vergadering zal worden vastgesteld en kan worden verhoogd. De leden,
aspirantleden en begunstigers kunnen in categorien worden ingedeeld, die verschillende bijdragen
betalen. De algemene vergadering bepaalt het tijdstip waarop dit bedrag dient te zijn voldaan.
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltetijke ontheffing van de verplichting
tot het betalen van een bijdrage tg

vedsngn.-

Artikel 11. BESTUUR
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden of zoveel meer

of minder als de ledenvergadering mocht
bepalen.
2. De bestuursleden worden door de ledenvergadering gekozen uit de leden, met inachmeming van het
hierna bepaalde. De voorzitter wordt als zodanig door de ledenvergadering gekozen. De overige
bestuursfuncties worden door het besnrur onderling vgrdeeld.----.-.-.3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer bindende voordrachten, onverminderd het
bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur als tien

procent van het totaal aantal stemgerechdgde leden. De voordracht van het bestuur wordt bij de
oproeping voor de vergadering medegedeeld. Een voordracht door tenminste tien procent van het
totaal aantal stemgerechtigde leden moet uiterlijk voor de aanvang van de vergadering schriftelijk bij
het besÍuur zijn ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontÍlomen door een met tenminste twee/derde
van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene vergadering.
5. Is geen voordracht opgemaakt of is de voordracht niet tijdig bij het bestuur ingediend 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.

6. Indien er meer dan een bindende voordracht is opgemaakt, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten waarbij alle bindend voorgedragen kandidaten op een lijst worden geplaatst in
alfabetische volgorde met dien verstande dat daarop eerst de door het bestuur voorgestelde kandidaten

vermeld---ATtiKeI 12. SCHORSING EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP
l. Ook $/anneer een bestuurslid voor een bepaalde tijd is benoemd, kan hij te allen tijde
worden

worden
ontslagen of geschorst door het orgaan dat hem heeft benoemd. Een schorsing die niet binnen drie
maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt van rechswege door het verloop van die

tennijn.----2. Elk bestuurslid treedt periodiek af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is te allen tijde herkiesbaar. V/ie in een tussentijdse vacahre woldtbenoemd, nermt op
het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt vmrts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

b. door ontslagname van het betreffende bestuurslid.

--Artikel

13. BESTUURSFUNCTIES,

BESLUITVORMING

l.

vaN HET BEsruuR-----

De functies van de penningmeester en secretaris kunnen door een persoon worden bekleed"-----2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door de
voorzitter en secretaris worden vastgesteld en ondeíekend. Het oordeel van de vootzitter omtrent de
totstandkoming van een besluit is beslissend. Heuelfde geldt voor de inhoud van een genomen

besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Het bepaalde in
artikel 19 is ten deze van toepassing.
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de
besluitvorming door lrct bestuur worden gegeven.

---Artikel 14. BEsruuRsraaK, COMMISSIES EN VERTEGENW0ORDIGING-----l. Behoudens de beperkingen in deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging
en draagt zorg voor de inschrijvingen met betrekking tot de vereniging in het verenigingsregister
van de Kamer van Koophandel overeenkomstig artikel 29 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijfofeen door de ledenvergadering vastgesteld ander aantal
is gedaald, blijft het overblijvend bestuur bevoegd de vereniging te besturen. Het bestuur is alsdan
verplicht binnen drie maanden nadat dit feit zich voordeed, een algemene vergadering te beleggen

---

waarin de vacau:re(s) aan de orde

koml--.-

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoording bepaalde onderdelen van zijn taak te doen
uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiÍen van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren

\*
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van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde verbindt, mits hiertoe vooraf door de
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen
is beslisr. Bij gebreke van deze goedkeuring is het bestuur niet bevoegd deze rechshandelingen aan
te gaan.

5. Voorrs is de goedkeuring van de ledenvergadering vereist voor de navolgende bestuursbesluiten,

---

alvorens dezevan kracht worden, te weten:
a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende

b. het ter leen versrekken alsmede het ter leen opnemen van gelden en het aangaan
overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankl«ediet wordt verleend'--.--..--.--

van

c. het aangaan van dadingen, compromissen ofaccoorden

d. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met
uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en het nemen van die maatregelen, die
geen uitstel kunren lijden;

e. het aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en verder alle andere handelingen niet onder
het vorenstaande begrepen die een bedrag of waarde van eenduizend gulden (f.1.000,--) ofeen door
de ledenvergadering hoger vastgesteld bedrag te boven gaan, tenzij in een door de ledenvergadering

goedgekeurde begroting daarvoor gelden zijn gereserveerd. Op het ontbreken van deze sub 5
bcdoelde goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden

gedaatl.--

6. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door dc voorzitter of zijn plaasvervanger
tezaÍnen met een ander beStuurslid.

------

l.

.__---

Artikel 15. JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING--------

Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging vallen samen met het kalenderjaar.

.-----

2. Het bestuur is verplicht van de veÍmogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te
houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.--De penningmeester is verplicht het Bestuur direct te informeren indien de vereniging om welke reden
ook haar Íinanciele verplichtingen niet kan nakomen.--

3. Het bestuur brengt op de in artikel 16 bedoelde jaarvergadering zijn venlag uit en doet, onder
overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en veÍantwoording over zijn
in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en
verantwoording in rechte van

het,

bestuur

vorderen.

-

4. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 tien jaar lang te [gwarsn.
--_
Artikel I 5A. FINANCIELE COMMISSIE-----------l. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste t$/ee
personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en
verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen

2. Vereist hetonderzoek van de rekening en verant$roording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan
kan de commissie van onderzoek zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen

bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas eÍr de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden
van de vereniging te geven.
3. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch
slechts door de benoeming van een andere ssÍnÍnissis.-

-.-

ArtiKeI 16. ALGEMENE VERGADERINGEN..-..--.....
1. Aan de algemene vergadering - in deze statuten ook aangeduid met "ledenvergadering" - komen in de
vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn

2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze
termijn door de ledenvergadering, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In
deze jaarvergadering dienen onder meer aan de orde te komen:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 15 met het verslag van de
financiele commissie;
b. de benoeming van de financiele commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in de eventuele vacanues;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, vermeld in de oproeping voor de vergadering of een tijdige

4Ëi#\
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aanvullin g daarop.---------3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of het bestuur dit

wenselijk oordeelt.
4. Voorts zijn voorzitter en secretaris - daartoe in dit geval steeds gelijkelijk bevoegd - verplicht tot het
bijeenroepen van een atgemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken op
verzoek van tenminste tien procent van het totaal aantal stemgerechtigde leden.---5. Indien aan het verzoek binnen veeÍien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf

tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 20 of bij advertentie in
tenminste een veelgelezen dagblad ter plaatse, waar de vercniging gevestigd

Artikel

l.

17.

is.-----

TOEGANG EN STEMRECHT--------

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle ereleden en de leden van de vereniging die niet

geschorst zijn. Aspiranten en begunstigers hebben toegang indien

zij tot de vergadering zijn

opgeÍoepen.

2. Over toelating van anderen dan de in lid I bedoelde personen beslist de algemene vergadering.
3. Ieder lid van de vercniging dat niet geschorst is en ieder erelid, heeft een
4. Een (ere)lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, mis dit

stem.---

ander lid niet geschorst is.

EN NOTULEN VAN DE..
ALCEMENE VERGADERING

-- Artikel 18. VOORZITTERSCHAP
l.

De algemene vergaderingen worden geleid door de vootziuer van het bestuur of zijn plaatsvervanger.
Bij ontstentenis of belet van de voorzitter en zijn plaatsvervangeÍ treedt een der andere bestuunleden

als voorzitter op, die daaroe door het besnrur wordt aangewezen. rilordt ook op dezewijze niet in
het voorziuerschap vmrzien,.dan voorziet de vergadering daarin
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter
daartoe aangewezen persoon zakelijk beredeneerde notulen gemaakt, die door de voorzitter en de

2slvs.---..

l.

notulist worden vastgesteld en ondertekend. Zij die de vergadering bijeen roepen kunnen een
notarieel-proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het
proces-verbaal wordt binnen drie weken sckiftelijk ter kennis van de leden gebracftl-ATtiKeI 19. BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING.
Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene

vergadering genomen met tenminste volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
Onder volstrekte meerderheid wordt versaan het eerste gehele getal boven de helft der geldig
uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.-2. Indien bij stemming anders dan over benoeming van personen de stemmen staken wordt het voorstel
geacht verworpen te zijn

3. Indien bij stemming over de benoeming van personen geen van hen de vereiste meerderheid heeft
verkregen, wordt een tweede wije stemming gehouden. Ingeval van een bindende voordracht vinden
deze stemmingen tussen de voorgedragen kandidaten plaas. Mocht dan nog geen volstrekte
meerderheid worden verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij deze tweede
stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten daardoor meer dan twee personen
voor de herstemming in aanmerking komen, dan beslist voorzoveel nodig een tussenstemming en
daama voorzoveel nodig het lot, welke twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen.
Degene, die dan bij deze herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Staken bij deze
herstemming de semmen, dan beslist het

lor

4. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering

een

besluit is genomen is beslissend. Heuelfde geldt vmr de inhoud van een genomen besluit voorzover
gestemd werd over een niet schrifielijk vastgelegd vsolsrct.

_-_

5. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vierde lid bedoeld oordeel de juistheid
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming ptaats, wann@r 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 rechsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
6. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelift, tenzij de voorzifier van de
vergadering zonder tegenspraak van een of meer der leden een andere wijze bepaalr Schriftelifte
stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefies.--7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, mits met
voorkennis van het bestuur genomen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene
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8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen met
algemene stemmen geldige besluiten worden genomen omtrent alle aan de orde komende
onderwerpen - ook met betrekking tot sLatutenwijziging of ontbinding - 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 ofeen daarmede verband houdende formaliteit niet in acht

genomen.

Artikel 20. BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING-----

l.

De algemene vergaderingen worden bijeengeoepen door de voorzitter of het bestuur, onverminderd
het in artikel 16 lid 4 bepaalde. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden
volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste
zeven dagen.

2. Bij de oproeping of een tijdige aanvulling daarop worden de te behandelen onderwerpen vermeld,
onverminderd het bepaalde in artikel2l
ANiKeI 2 I. STATUTENWIJZIGING..-.--.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de
algemene vergadering, waaíoe is opgeroepen met de mededeling dat in die vergadering wijziging van
de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
slatutenwijziging hebben gedaan moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van
dat voorstel, waarin de vmrgedragen 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 bij de oproep

(-

toegezonden.

3. Het bepaalde in de eerste twee leden van dit artikel is niet van toepassing, indien in de algemene
vergadering alle leden aanwezig of veíegenwoordigd zijn en het besluit tot sÍatuten$,ijziging met
algemene stemmen wordt

genomen.--

4. Een besluit lot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen,
in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden legenwoordig of vertegenwoordigd is. Is
niet drie/vierde van de leden tegenwoordig of verÍegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna
een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voomtel zoals dat in de vorige
vergadering aan de orde is gew@st, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden,
kan worden besloten, mils met een meerderheid van tenminstc twee/derde van de geldig uitgebrachte
stemmen. In de oproep tot deze tweede vergadering dient te worden vermeld datdeze vergadering een
tweede vergadering is, waarin met genoemde meerderheid kan worden besloten, ongeacht het aantal
aanwezige of vertegenwoordigde leden.

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariele akte is opgemaakr Tot
het doen verlijden van de akte en de inschrijving bij de Kamer van Koophandel is ieder

bevegd.
1.

bestuurslid f

Artikel 22. ONTBINDING-----De vereniging wordt ontbonden door:
a. een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden I tot en met 4 van het
voorgaande artikel is op deze besluitvorming van overeenkomstige toepassing.b. door insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het
faillissement vyegens de toesund van de boedel;
c. dmrde rechter in de gevallen in de wet bepaald;
d. door het geheel ontbreken van leden.

2. Op de vereffening zijn artikel 23 en24 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van roepassing.--Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid
waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een
andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.
Artikel 23. HUISHOUDELIJK REGLEMENT-l. De algemene vergadering zal een huishoudelijk reglement, vaststellen.2. Hierin worden in ieder geval opgenomen alle besluiten die deze vergadering ingevolge deze statuatie
dient te nemen ter verdere regelingen van de in deze statuten daartoe aangeduide onderwelpen
3. Indien door het bestuur op de voet van artikel 14 lid 3 commissies worden ingesteld, dienen de taak,
de bevoegdheden, werkwijze en samenstelling van deze commissies te worden geregeld in een

J.H.W. VERSTEEG Notaris

Pagina 7

Huishoudelijk Reglement.
4. Gelijkelijk geldt het in lid 3 bepaalde indien de algemene vergadering besluit afdelingen binnen de
vereniging in het leven te roepen.--_
5. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met deze statuten of de wet.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,
in minute opgemaakt, is verleden te Maastricht, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, nadat
voorafde zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschijnende personen is gedaan en
daarna door dezen eenparig is verklaard, dat zij van de inhoud van deze akte kennis hebben genomen en
op volledige voorlezing van deze akte geen prijs stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing in de zin
van de wet is deze akte door de compaÍanten en mij, notaris, ondertekend.
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