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STATUTENWIJZIG I NG VEREN IG I NG
34125t

Vandaag, negentien april tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Martijn Eelco -David r,'an der Brug, notaris te AmersfooÍt:
mevrouw Sabine Piper, kantooradres 3818 EC Amersfoort, Utrechtseweg 12Ii, geboren -
te Delnrenhorst op een mei negentienhonderd zestig,
handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van de vereniging:
vereniging van Amersfoortse ondernemers (v.A.o.), gevestigd te Amersfoort, _---
kantoorhoudende te 3815 KL Amersfoort, wiekenweg 50B, ingeschreven in het
handel:;register onder nummer: 4oso7g23, hierna te noemen: 'de Vereniging,. ---
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1' DeVereniging werd opgericht bij notariële akte op zeven en twintiq november 

-ner;entien honderd vijf
notaris te Amersfoort.

en negentig verleden voor mr. G.A.M. Bolscher, destiids 

-2' De statuten van deVereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op -
achttien december tweeduizend acht verleden voor mr. H.A. de Wit, notaris te 

-Amersfoort.
3. 0p zestien februari tweeduizend zestien heeft de algemene vergadering van de -Vereniging besloten de statuten van de Vereniging te wijzigen.

Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte vastgemaakt.
STATU'TENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke -
íngang als volgt:-
STATU-I-EN

Artikel 1 - Naam en zetel
1. De vereniging draagt de naam:Vereniging van ,Amersfoortse Ondernemers 

--(v.,A.0).
2. De vereniging is gevestigd in Amersfoort.
Artikel 2 - Doel
1. De vereniging heeft als doel:

Het bevorderen van contacten tussen ondernemers onderling alsmede het =-
behartigen van materiële en immateriële belangen, -waaronder uitdrukke lij
beErepen moet worden belangenbehartiging op het gebíed van de ruimtelijke 

-orden i n gsproblematiek en gemeentel ij ke heffingen- va n ondernemers,
onclernemingen (niet behorende tot de detailhandel) en de vriie
beroepsbeoefenaars die vanuit Amersfoort werkzaam zijn dan wel op enige andere
wij;ze een aantoonbare band metAmersfoort hebben, hierna tezamen te noemen -'ondernemers', uitgaande van de particuliere ondernemingsgewijze productie en -



2.
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dis;tributie van goederen en diensten:
Zij tracht dit doel te Uereiken ;;;Ëa. het onderhouden van contacten

en oeroepsorga n isaties;
met diverse regionale en landelijke bedriifs_ _

h

i::l:11:g:nwoordigen van de ondernemers in de daarvoor in aanmerking -_-
Komende organen en commissÍes;
het, bevordei.n urn r,,.t ou.rËóf-ussen het gemeentebestuur en oe -on0ernemers;

d. het houden van vergaderinqen;

: l,;: '::::ll:n en behere,n van fondsen voor speciate doeteinoen; ___

'i 
ilJl';* ijdrasen,--en het verriehfcn \/.n .r r'a* r^i^-*^^ ..- -r-

zt.Jn.:ll,,t'verrichten 
van al wat hiermee verband hJudt of daartoeïeïrïÏ-ïiiïlïïï-

U

Artikel ll - Lidmaatschap
1. Lid van de vereniging kunnen ziin:

natuurlijke personen en rechtspersonen, die als ondernemer werkzaam zijn in het -kleine of middelgrote bedrijf op het gaui.o van hander. amhrnh+ nii,,ovhoir
\/er\inÊr h^"o^^ .li^^-r..- -r -vervoer, horeca, dienstverlening en ind
Gewone leden dienen vanuit AÁrersfoo
wijze eegr aantoonbare band met Ame
het bestuur. Voorts dienen zij in te ste
zich als lid bij het bestuur te hebben a

uur hebben aangemeld en door het bestuur
aten. Bij niet-toelating door het bestuur _
toelating besluiten. De algemen

rtoe delegeren aan een door haar --
3' De algemene vergadering kan een lid, op grond van zijn bijzondere verdiensten 

-voor de vereniging, tot erelid benoemen.
Een erelid heeft dezelfde rechten en plichten als een gewoon lid. Een erelid heeft -echter geen contributieplicht.

4' De secretaris van het bestuur of iemand Ín opdracht van
ledenregister bij, waarin de namen en (digitale) adressen

| ÍtrlcsLetqe commlssle.

0pqenomen.

de secretaris houdt een -
van alle leden zijn

5' Een lid kan door het bestuurvoor een periode van ten hoogste drie maa.den -=-

f::i::::l: tlÍ.. g;'iooe vJn schorsine kí r'.t'iiJ 'ii;iii;;;tïË;ï,;t.n ni.t
u itoefenen, Zijn I idmaatscha psverpt icÁtin gen br ijveí bestaa n,
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6' Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennís is gesteld, -
kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en
daar verweer voeren. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering 

-bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurenoe
de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.

Artikel 4 - Einde lidmaatschap
1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid
is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap 

-wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is
van fusie of splitsing. Bij fusie gaat het lidmaatschap over op de verkrijgende
rechtspersoon en bij splitsing gaat het lidmaatschap over op de rechtspersoon
die op grond van de beschrijving bij splitsing daartoe is aangewezen;-

b. opzegging door het lid;-t---JJ"'J -'--'

c. opzegging door een rechtspersoon;
d. opzegging door de vereniging;
e. ontzetting.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden teqen het -einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming -van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt.Opzegging kan met
onmiddellijke ingang als redelijkerwijsvan het lid niet gevergd kan worden het 

-lidrnaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het -
lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met -inbegrip van de daaraan verbonden verplichtingen - pas eindígt aan het eind van -
het volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden
anclers besluit.
Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit waardoor de 

-financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, behalve in het geval 
-omschreven in de volgende alinea.

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een 

-maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere 

-rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing is meegedeeld. In dat geval blijft hij de 

-
oorspron kel ijk voor dat jaa r vastgestelde contributie versch u ld igd.

3. Op:legging van het lidmaatschap door de vereniging vindt plaats door het bestuur,
door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, metvermelding van de
reden(en) van opzegging.
Op;regging is mogelijk:
- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het

lidmaatschap; of
als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten

2.

opzichte van de vereniging niet nakomt; of
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4.

,ï#::ï.ffïtjXlïi:T.* y:renisins niet seversd kan worden het _lidmaatschap te laten voortduren

-

flJ,ffil:;:iïlï:r":1:l X;*::r, l. o..,, van beëindisins van het _

li ii? nï ïïïï fiïi ïií j 
: ïÍ : | ï i : r i T i Ë i; 

f,ï I ::? ;ïii ; : À, kÍ s Fllli:ïlÏ?.ï[ï:';:ll::Sf íyliffi :rï;;"J,ï.1ïJï?:.?j3i;:fi :ïïy;'t
ontzetting.ï [ïi; ï. 

I ij k be ri ch t a a n h er r i o, metï,;.ï;;s' rïr"i'l.ï: ;Ëï; ïjl'r1 
va n -

-

:,:Íï:Ï:ffi :ffiïJïï.li: : ï:.:l:d l: :liud 
h a n dert of h eeft seha n de rd met destatuten, reglementen of básluit.n urn o. rlàrïï,ri

::': l:l,, l: * ii'. u. 
" oï#;i;.ïfi : ;ï::ffiTlry d e ve re n is i n s_ïl 

-vers;ch u ld igdffi;]JffiH: tie voor het ropender,;;ilrft 

-

l,:,11n-1.ne 
vergaderíng stelt het aantal oestuursleden vast. Het aantal moet .-altijd een oneven aantalliin"

i:l fï::: l::1.::: roozjtter, Secretarrs en penninsmeester,

ï.j -o : :ll :l 
sre I t to e tre d e n d e u.ri r, À i. o.;;r"; ; :iË ;ï;'; : bestuursleden voorin de algemene ledenvergadering.

veren iqd.:.rJ:[,ï'rt 
van secretarË en peiningmeester kunnen in eén persoon worden --.--

Bínnen één maand nadat h lid van het besluit tkennis is gesteld, kan dat f i egen Jatïesluit inverqaderino en claar \/Fr\^,êê ,a.,-^.^ | | ^L

gging of een bericht u.n onrr...ino--__
rdt ook voldaan als de opzegging oi --
onisch is gecommuniceerd Ëi.. 

-

1' 
ffffff:,,ïJ#;.otstuurd"door een bestuur dat bestaat uit ten minste crrie -

' 'J yLLUIrlÍÍlUrllCeefo en een -=-
:_, -- ï.--v_!JL,yilry r) uiltvangen.

Artikel 5 - Contributie van de le;e;_
oor,. -*,;r;.**-d0Or de alqemene \/erna,. erinn h^^-L;: r., ^ -

Voor ieder van hen kan het bestuur uitzijn midden een praatsvervanger rrnffi
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die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor wie hij als
plaatsverva nger is aa n gewezen.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig mogelijk
in de vacatures kan voorzien

2. De algemene vergadering
Deze benoeming vindt pla

De benoeming van bestuu
ten minste acht (8) leden

benoemt de bestuursleden.
ats uit de leden van de verenioino.
rsleden vindt plaats uit een voordracht. Het bestuur of -
islzijn bevoegd een voordracht op te maken. -

De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene 

-

vergadering meegedeeld
De voordracht is bindend. Aan de voordracht kan evenwel het bindend karakter -worrden ontnomen door een besluit van de algemene vergadering, met ten minste -
twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen.
Als de algemene vergadering het bindend karakter aan de voordracht heeft --
ontnomen, is zij vrij in de benoeming.
De algemene vergadering is ook vrij in de benoeming als de voordracht niet
uiterlijk bij de oproeping voor de algemene vergadering door het bestuur is 

-
meegedeeld.

4. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie (3) jaar. -
Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee
opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen.
Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een -
volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk
herbenoembaar
Degene die niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan pas na het verstrijken van
een periode van drie jaar na de afloop van zijn benoemingsperiode weertot -
bestuurder worden benoemd

b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster de
plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.

Artikel 7 - Bestuur: einde functie, schorsing
1. Een bestuurslidmaatschapeindigt:

door aftreden van een bestuurslid:
door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemo;-
door overlijden van een bestuurslid
door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van -zijn gehele vermogen;
wanneer het bestuurslid niet langer lid is van de vereniging;
door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de alqemene -
vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste
twee/derde van de uitgebrachte stemmen;
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2. ;: I ;:.?l j :j, T ïl1'::hin' À n g u, n ïïir'j. l''j iïË: [:: 
va n 

'eta 
I i n s Ï1gI

- wanneer het bestuursrid in staat van fairissement wordt verkraard, een _regeling in het kader van de schurdsaneringsregering ;rirrrrijke personen op _
-",. i^tT^:1: :rïï:i?g wordt verktaaid of hij surseance van betarino verkríint.

Een bestuurslid kan re aren tryuí. ooo,, o. ,in.r.liïï,ï:r.r.r, -.;., ,.*rr*.Deze schorsing víndt praats uÍ u.rrrit i.'nor.n met een rneerderheíd van ten _ntlnstetwee/derdevandtuitgebrachte-stemmen"
De schorsing beroopt ten hoogste drie maanden en kan ooo,, o. rtg.il 

-

verc;adering eenmaal met die'termiin *"rO.n verÍengd, Volgt gedurende de
v\,, v\,r\.r9u, vutgt geoUrende de

het verloop van de termiín
heid gesteld zích in de bétreffende _

n zich daarin door een raadsman _
Artikef, 8 - Bestuur: taken en bevoegdheden1' Het bestuur is berast met het u.Jtrr.n van de vereniging. redere b.Írr;;=r"'yilry' rsucÍc ucSIUUroer ls --

behoorlijke vervulling van cJe hem 

-

gegevensdragers op zodanige wijze te ber,r,
verplichtingen van de vereniging kunnen v
Het bestuur is verplicht Oe OeOo"etOe boeken, bescheiden en anqere

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoeo.r.n, .ï'ïllt;:;:jï;van overeenkomsten waarbij de vereníiing zicÈ als 6o19 of hoofdelijk schuldenaarverbindt, zich voor een derde sterk maà'kt or rict.r tot zeierheiosteiling voor de --schuld van een derde verbindt.

g,egevensdragersgedurendezevenjarenteoeWaren'

iïlijlïi,:j:"'".:19 tebestuiten ài 
''.t 

aansaan van overeenromsten tot

Het bestuur heeft de goeclkeuring nodig van de algemene vergadering voor *-besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor nm<.hrÊ\,ah n^-^ 
-

'rvs" vqt I vvLr qtrilKUÍÍr>Lcn ats nlervoor omschrevgn. Deze .-
:".J:I:9].1ndebevoegdheidvanhetbestuurkanaanderdenWor0entegengeworpen.

i:: [ï]lïï'ji ^il:l ::y,ï:19. :ïl l:l yy lld 
e n v1 

1 
n a r a te n sch a p pe n, te nz ij d it -

n:1fl:,ï::'^::i:iiï:ig 1^'l 
bÍj een d;;;;. 

't;;tË;ï bes|uit duide|ijk te

:ï::?ïlï.:*:,,::.1:11 rret besruur aan haar so.JkÀr,;;;;;.,*io.'n' ,.n _-
*ï:::1|::;1r,, 

u.. o. argemene versaol,in;;;;d, ;;;ilj.ï,;ïï.r''f.ï;.rïï*
medegedeeld

i:il:ï'rl'jjeken 
van deze soedkeurins kan tesen en door derden n..n 0...0 -

?

worden gedaan.
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Artikel 9 - Vertegenwoordiging
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan de voorzitter 

-
tezamen met de penningmeester. -De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur -
en bestuurders totvertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen de
vereniging en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlooende -volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen al; 

-
afz:onderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te -
ve rtegen woord ig en.

5. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een of -meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen -
orn de vereniging te vertegenwoordigen.

Artikel 10 - Verslaggeving en verantwoordíng
1. Het boekjaar van de vereniging is gelíjk aan het kalenderjaar.
2' Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop -

van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering 
--uitgezonderd, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereÀiging en over

het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staatvan baten en lasten met een -
toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden
ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van
hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen merding gemaakt. -Als de vereniging een of meer ondernemingen ín stand houdt, die op grond van de
wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt op de staatvan -baten en lasten de netto-omzet van deze ondernemingen vermeld.

3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene -
vergadering.
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een accountant
als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk wetboek overgelegd, dan worden 

--daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de algemene 
-verEadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee leden die geen -

deerl mogen uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten -
hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie.-
Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in cle qehele 

-boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar -
gewenste inlichtingen te verstrekken.
Het bestuur doet de betreffende stukken ten minste vier weken voor de dag 

-
waarop de algemene vergadering zal worden gehouden waarin deze zullen worden
behandeld toekomen aan de controlecommissie. Als de commissie dat voor een -juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zilzich laten bijstaan door -



verJezetd van een advies to ar of niet goedke*lng uan d;Ëlr;ïlï:;verea0errn9,Nadat de jaarstukken zijn goedgekeuroho, de argemene veigaoering wordt het _
I:]::'j:|111i?i:TkwijtiÀgte-ver|enenaanhetbestuurvoordedoorhem

. daarmee afgelegde rekening en verantwoording. _ vuur uc uuor Í:L=--_-
4' In een vergadering te houdán vóór de afloop uí n.t boekjaar stelt het uestuu,, een

, ,,rL vv\^JodÍ sLctL IteI oe5tuur een
volgende boekjaa r vast. ---
nningmeester en aan alle bestuurders _
van het boekjaar voorafgaand aan het _

-vv!')qq|uyQo|UPucUcgroI|ngoetreKklngneJt.-Yaa'1net-

l,.'11J,]"-",?:::n^.::^::^I:]9Jering:bevoegdheidenjaarvergadering1' Aan de algemene vergacreríng komin in de vereniging,rr. à'.'u*nïn.ï0.. ,* oi. _
niet door de wet of de statuten aan het bestuur r,1n ápl.oragen. 

--2. 
i::ii,I';:ï.-'ï{::::::ng.i ,, afroop van het 00.ffi,, wordt een arsemene _-
vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In del.ur.rgri.ïiàil#ï';il:;
meer aan de orde:
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een externe deskundige

iff:l;';:; :::"ïJ::l"j':o:,:?:ll.:i:r,_s uit aan de a semene versaderins,

l|::::1T,u.'1|.tbestuuroverhetafgelopenboekjaar;b' het voorstet tot het ar or niet gá.ot.rrËn ,5,. oËlàr1ïïrto.n over herafgelopen boekjaar;
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuurd' 

|1^0,:l::r'ng 
van de reden urn á. controrecommissie voor het nieuweboekjaar;

Artikel 12 - De algemene vergadering: oproeping1' De algemene vergadering wordt bi.l:eengeroepen door het oestuur

e' de benoeming van bestuursleden als er in het bestuurvacatures bestaan; en -f' voorstellen van het bestuur of de reden, zoars aangekondÍgd bij de oproeping _
voor de vergadering

Een aantal leden, samen bevoegd iot nËt uitbrengen van ten mrnste een tiende _deel van de stemmen, kan het bestuurschrifterijk-u.rro.t .n een argemene -----verqadering bijeen te roepen binnen vier weken na datverzoek. Ars het bestuur -:::::j::,:i 
r".^.j,1:l.1ise,T na on,rvangst van dat verzoek de uitnodisins tot de _verqadering heeft laten uitgaan, kunnËn de verzoekers zerf o. ï.rgïË;rin;: "'

bijeen roepe
Aan de eis van schrifterijkheid van het verzoek bedoerd
ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
De oproeping tot de argemene vergadering vindt praats door middel- een schriftelijk dan wel elektronisch bericht aan de adressen van cie leden 

-

in de vorige alinea worot -

volgens het ledenreqister

3:rtj::l:'^.J::j:l::l:-.:l t1d hiermee instemt, ook ptaatsvinden door een tansselektronische weg toegezonden reesbaar en reproduceerbaar ;;;;,;;; ;.i';;.ï
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dat door het lid voor dit doel is bekend qemaaKt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de

oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekendl
4. Naiast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda

bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gestJd.
Artikel 13 - De algemene vergadering: toegang en stemrecht
1' Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden. De --verEadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de verqadering -

toe te laten' Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgázegd of -dieuithet|idmaatschapzijnontzet,hebbentoegangtotdatdeelvandi
verqadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzettinq aan de orde
ts.

2. leder gewoon lid en ieder erelid heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
Anclere aanwezigen hebben geen stemrecht.

3' Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens
henr te
Deze volmacht moet schriftelíjk worden gegeven en vóór de stemming aan het --
bestu ur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als voor de aanvang
van de algemene ledenvergadering de volmacht elektronisch is vastgesteld.--
Eén lid kan niet meer dan twee (z) andere reden vertegenwoordigen.

Artikel '14 - De algemene vergadering: besluitvorming
1' Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen met

volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering.rn*.iig. en 

-
ve rtegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. -
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen -
wel mee voor het bepalen van een in deze statuten voorgescnreven quorum. 

-
2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van -

een stemming is beslissend. Hetzelfde geldtvoor de inhoud van een g*norén --
besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

-Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de uóorritt.r de 
--juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de

meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk
of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlaÁgt. Door deze -
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke sternming.-3' Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen --meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien
bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstrekte --meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het
grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. Staken de stemmen
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bij verkíezing van personen, dan
Ats de stemmen staken over een

beslist het lot.

gaat, Ís het voorstel verworpen
voorstel dat niet over de verkiezing van personen

All,e stemmingen vinoen moncjeli oe voorzitter of ten minste drie -_
sch riftel íjke stemm inq

,,,,,,r9trÍr vrnqen mondeling plaats, tenzijleden vóór de stemmrng taat of laten wÊten pcn

Schriftelijke stemmir

::!r lYil' ffi ;:3. 'i'ïi l: ï:3ffi ?:l:i: :3;
V€ rl i? h o t. ------------

gesloten stembriefie
lid hoofdelijke stemmÍn

Een stemgerechtiqd rid kan zijn stemrecht ook uitoefe en door midder urn-;l
:Hffi[:i :;;;r;;:*:l11:it:i;;:ryaarde dat e stemserechrisde via het -e I e kr ro n i s c h c o m m u n i ca t i., i J J À i' rrï ffi .ï ;ïrïïï r,:.:ïï ?:'..rï I i! ![,ï I 

.r
Xill:,lU:y5:l' -., ;1.Ë"à. u.,g, I Ë ii. g .ï ;'., ste m rech t ka n 

-Het llestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronísch =-.--comrnunicatiemiddel. Deze voorwrrrJ* worden bij deEen s;temgerechtiod licj kan ziin cfo* rraa-^!^^^ - r

5,."'_,: lg:rech 
ti s d I i d ka n, íj ; ri;; ;il rd; d'3;'vra een elektronisch communicatiemiddel riíUr.nó.n,dertigste dag voor die van de vergadering. Een dergelijmet s;temmen die oedrrrende d" ,1,^^^r^--i,^^ ... _ ,i:il: ï [ ïï, 3 :ï Llïïitï',i : lix*:Íli:y:':' ul ts e o ra *, t Ee n s t e m d i e o p -

Fevr oana+^*,-^:-. r
--ren eenstemmig besluit van alle I

DUeen, heeft dezelfde kracht als e
met voorkennis van het bestrrrrr ic

g. of vertegenwoordigd zijn, kunnen
sluiten worden genomen over alle aan 0e
onderwerp niet of niet on ÍJe 

--
vrutrr wcíp nter oI ntet op

;JJ'ï;:ï, ; :ï # : ï.'jl,ïï#ï:ï:'ry. o p'á. p i n s n i et o p

Artikel 15 - De algemene vergadering: reídíng en noturen 

-__
1. Een alr;emene vergaderinq wordt J t"i.t dnnr rlp rraav_i++^_..^.-

s, rv! qqr ryr-vvtrzcÍt pe rsoon notUlen

í.r,g;ràii"'' 
vvw' ut' vuuÍzrtre r er'l 0e rlotulist door ondertekening worden

Artíkel 16 - Statutenwíjzi
1. De statuten van de ver

algemene vergadering.

worden door de secretaris of een ander _
artoe aangewezen persoon notulen

verlangen,
aten weten een
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2.

wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot
de algemene vergadering worden vermeld.
Deqenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een -voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste ueerfi.n dagen -
vóó1de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelje --
wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden
ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag -

4.

waarop de vergadering wordt gehouden.
Een besluit tot statutenwijzig
ten minste twee/derde van de
Een statutenwijziging wordt va
akte is vastgelegd. ledere bestu
notariële akte vast te leggen
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging
de Eewijzigde statuten moeten worden neergelegd

Ing moet worden genomen met een meerderheid van
uítgebrachte stemmen.
n kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële -
urder is bevoegd om een statutenwijziging bij 

-
en een doorlopende tekst van -
bij het handelsregister.--

Artikel 17 - Fusie, splitsing, omzetting
0p een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 -
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluitvan de algemene vergadering tot --
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstió artikeiZ:uillzcLtlfl9 v(rÍl uc vcÍcnlgln9 In een an0ere recntsvorm overeenkomstig artikel 2:19 

-Burgerlijk wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.
Artikel 18 - Ontbinding
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene

verqadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging -
is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bíj het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig
I iq u idatiesa ldo vastgesteld.
Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt
zij op te bestaan. ln dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het
handelsreg ister
De boeken en stukken van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven jaren
nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het
bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht rjagen na
het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarderzijn naam en -adres opgeven aan het handelsregister
De vereniging wordt bovendien ontbonden door:
- insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is verklaarcl of door

opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;---
- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde 

-
geva llen.

Artikel 'll9 - Vereffening



1' Flet bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de.vereniging, voorzover bij het ontbindingsbesruit g..n rÀd.re vereffen,r'r(rr,, (zunJ aangewezen,_2.Nahetbes|uittot.ontbindingueíinotdeverenigingzchinliquidatie

3;lrï"ï:r]il:rlll:: ]raar óntbind,ins voortoestaan ars en voor zover dit voor oe
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vereffening van haar vermogen nodig is.-- 
uu' zuvtr:l':ïï'

3'.j,|:li.^1^.^Y,:|.'ftningbÍjvendebepa|ingenVandestatutenvoorzoveelnrogelijk en nodig van kràcht. ' L\-rr vuuÍ roveet _-

iIiïj:.:ï,iT l:il,"gll g:: u. van de veren is i ns u itsaa n, moet,in I iq u idatie,

ontbreken daarvan, door de vereffenaarl5l. ----'----__l_"'r ']l -
L:::tÍl::':^n^:.'ili9, o.p het tiidsrip *àrr,oo 0een ean rre rrererro^.^". bekende -baten meer aanwezig zijn. :ïï--
y,:,.Yrï".::ï1?:::|rjlj ve -f-fenins o,p te bestaan op het tijdstrp waarop

.'; ;;' ri.;" ;, nïï,ïl n',,.',Artikel 20 - Reglementen
1' De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen.2. 

ïï,1:ql:f:,^k:,i iigere,resets eeven over ónder meer het tidmaatschap, de _
ï::i]::.j:::iii::y: ,:o 

'I 
de Ëontributie, de werkzaamhJ:;ï:;ï_f i.ï;werkgroepen of commissies, de vergaderingen. 

s!" yq" 
"LL ut->LuuÍr

i::,1::5:*,1?t^'1:l il,,'yijg 
zij-n met di wet of me de sraruten en mas seen 

_
bepalingen bevatten die bij státutón behoren te worden geregerd.

aarr de naam van de vereniging worden toegevoegd. 
vs"' "'vLL rrrl:''uoLrc *

3 

ËiËiiï#tr'j iff:,'li,ií:l$ffïn;*il*.
nnfhrclzan 

^^^^,^,^

BIJLAGE:N

Aan deze akte is het navolgende stuk vastqemaakt:- notulen algemene vergadering,
SLOT
De ver:;chenen persoon is mij, notaris, bekend.

R:l::i:.:':]-.!l:o:l te Amersfoort op de datum in het hoofo van deze akte vermerd. -

=''oï.'ï.'ï*;ïL;
::f i:,ï?ï:t:l1oe inhoud in re stemmen en op volledise voortezins daarvan geenprijs te stellen,
Daarna is deze akte,
notaris, ondertekeno.

Volgt ondertekening.

na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij,
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