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No. 1414

d.d. 26 november 2021

80044/BH

AKTE WIJZIGING STATUTEN
Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en Zuivelindustrie
en van Gepensioneerden van FrieslandCampina
Vandaag, zes en twintig november tweeduizend een en twintig, verscheen ---voor mij, meester Eric Linde, notaris te Hardenberg: ---------------------------------de heer Johannes Antonius Maria Oude Lansink, geboren te Tubbergen op --drie mei negentienhonderdachtenveertig, welke persoon zich heeft ------------geïdentificeerd met een ---------------------------------------------------------------------rijbewijs nummer 5773912817, ------------------------------------------------------------wonende 7666 NA Fleringen, gemeente Tubbergen, Haarlefertsweg 50, -------ten deze handelende als bestuurder casu quo gevolmachtigde van de ----------vereniging: Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische sectoren en -Zuivelindustrie en van Gepensioneerden van FrieslandCampina, gevestigd te
Zwolle, feitelijk gevestigd 7666 NA Fleringen, gemeente Tubbergen, ------------Haarlefertsweg 50, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ----Koophandel onder nummer 05077469 en als zodanig blijkens de gegevens uit
het handelsregister en de statuten bevoegd de vereniging rechtsgeldig te ----vertegenwoordigen. --------------------------------------------------------------------------Inleiding ------------------------------------------------------------------------------------------De comparant verklaarde ter uitvoering van een besluit genomen in de op ---negentien oktober tweeduizend een en twintig te Steenwijk gehouden --------ledenvergadering van Vereniging van Gepensioneerden uit de Agrarische -----sectoren en Zuivelindustrie en van Gepensioneerden van FrieslandCampina, -voornoemd - in welke vergadering hij tevens tot het doen verlijden van deze akte is gemachtigd - hierbij in de statuten van de vereniging de volgende -----wijzigingen aan te brengen: ----------------------------------------------------------------Wijziging A---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------------------------------“MIDDELEN -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van: -----------------------a. contacten tussen enerzijds het bestuur van de vereniging en haar leden en
anderzijds de door het bestuur te bepalen pensioenverzekeraars, ------------
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pensioenfondsen en ondernemingen; ------------------------------------------------b. het behartigen van de belangen van haar leden door vertegenwoordiging in organen van daarvoor in aanmerking komende rechtspersonen en ------ondernemingen; ---------------------------------------------------------------------------c. het samenwerken met andere verenigingen welke een gelijksoortige -------doelstelling hebben; ----------------------------------------------------------------------d. het voeren van een actieve promotie ten behoeve van de vereniging in de richting van de nog werkenden in de betrokken sectoren en de betrokken -gebieden.------------------------------------------------------------------------------------e. alle overige middelen welke met het oog op het bereiken van het doel -----nuttig en/of wenselijk worden geacht.” ---------------------------------------------Wijziging B---------------------------------------------------------------------------------------Na lid 3 van artikel 5 wordt een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: --------“4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle -----leden zijn opgenomen.”------------------------------------------------------------------Wijziging C---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------------------------------“AANMELDING ---------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te ------------geschieden. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de ---------wijzigingen daarin schriftelijk of per e-mail op te geven. Indien tevens een ----elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het -------ledenregister, houdt deze bekendmaking tegens de instemming in om alle ----kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering
langs elektronische weg toegezonden te krijgen.” -------------------------------------Wijziging D --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------------------------“OPZEGGING ------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of per
e-mail geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met ----------inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.” ------Wijziging E ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 lid 3 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: --------------------------“3. Voor leden die in de loop van het verenigingsjaar toetreden kan in het ------
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toetredingsjaar een beperkte contributie worden toegepast.” -----------------Wijziging F ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:-------------------------------“BESTUUR ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden. Indien het
bestuur uit meer dan zeven leden bestaat, kan een dagelijks bestuur -------worden gevormd bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de -----------penningmeester van het bestuur, waarbij er te allen tijde eenheid van -----bestuur in acht dient te worden genomen. ------------------------------------------2. De bestuursleden worden uit de leden benoemd door de algemene ---------ledenvergadering. De algemene ledenvergadering stelt het aantal ----------bestuursleden vast op voorstel van het bestuur. Alleen leden van de --------vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd. ----------------------------3. Voor de benoeming van bestuursleden wordt door het bestuur een ---------voordracht opgemaakt.------------------------------------------------------------------Een voordracht kan tevens worden opgemaakt door de leden bij een door tenminste vijf leden getekende opgave, welke tenminste twee weken voor
de datum van de algemene ledenvergadering bij het secretariaat moet zijn
ingediend. -----------------------------------------------------------------------------------4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ------penningmeester en verdeelt de functies en taken in onderling overleg. -----Indien een dagelijks bestuur is ingesteld, regelt deze de dagelijkse gang van
zaken. ----------------------------------------------------------------------------------------5. Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar waarbij een
jaar wordt gesteld op de periode tussen twee jaarvergaderingen. De dan -aftredende leden zijn éénmaal herkiesbaar, voor een zelfde tijdvak van vier
jaar. ------------------------------------------------------------------------------------------6. Bestuursleden worden door of vanwege de vereniging niet bezoldigd. ------7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen of ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of door ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing. -----------------------------------8. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaat, -blijft het bevoegd. Zodra het bestuur uit minder dan drie leden bestaat, ---regelt het bestuur slechts de dagelijkse gang van zaken en roepen de ------overgebleven bestuursleden zo spoedig mogelijk een algemene ---------------

4
ledenvergadering bijeen om in de vacatures te voorzien. -----------------------In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. --------------------In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige -----bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die ----daartoe door de algemene ledenvergadering steeds moet zijn aangewezen.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de ----------------omstandigheid dat ------------------------------------------------------------------------a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen ----onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of ------------------------b. de bestuurder is geschorst. ------------------------------------------------------9. Het bestuur vergadert onder leiding van de voorzitter zo dikwijls deze of --twee bestuursleden dit noodzakelijk achten. Het bestuur kan alleen --------rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin tenminste de ---helft van de bestuursleden aanwezig is. ---------------------------------------------Een lid van het bestuur kan zich door een ander lid van het bestuur laten -vertegenwoordigen, mits hij daartoe een andere lid schriftelijk heeft -------gemachtigd en zijn stemkeuze schriftelijk heeft vastgelegd. Een lid van het
bestuur kan maximaal voor één ander lid als gemachtigde optreden. -------10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden -van het bestuur zich schriftelijk of via e-mail over het desbetreffende ------voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt -onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ----11. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de --------besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk -------belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Dit lid van het bestuur heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - wel
het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.”----Wijziging G --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 13 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: ------------------------------“DE ALGEMENE LEDENVERGADERING ----------------------------------------------------Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt --een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. ---------2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes -----------
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maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van ---deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene --------------ledenvergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de --vereniging en over het gevoerde beleid. --------------------------------------------Het bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en ---lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene -----------------ledenvergadering over. ------------------------------------------------------------------Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de -----ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt. --------------------------------------------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke ------bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen. ---3. De agenda voor de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende -----punten ter behandeling: -----------------------------------------------------------------a. verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het
gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar; ---------------------------b. de balans per einde van het verenigingsjaar en de staat van baten en -lasten over dat jaar met het verslag van de in artikel 16 bedoelde ------commissie; -----------------------------------------------------------------------------c. de verlening van decharge aan de bestuurders voor de in het ------------bestuursverslag en de rekening en verantwoording vermelde ------------handelingen; ---------------------------------------------------------------------------d. benoeming van de leden van de in artikel 16 bedoelde commissie; -------e. voorziening in eventuele vacatures; ----------------------------------------------f. de begroting voor het komende jaar; --------------------------------------------g. het beleidsprogramma voor het komende jaar. -------------------------------4. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het ---bestuur zulks wenselijk acht. -----------------------------------------------------------5. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen -op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden. De bijeenroeping dient
te geschieden op een termijn van ten hoogste vier weken. ---------------------Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg -----geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De --------bijeenroeping kan alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden. Het
bestuur dient de daartoe benodigde gegevens aan de verzoekers ter -------beschikking te stellen.” -------------------------------------------------------------------
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Wijziging H --------------------------------------------------------------------------------------Na lid 3 van artikel 18 worden twee nieuwe leden ingevoegd, luidende als ----volgt: ---------------------------------------------------------------------------------------------“4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de ---vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de --------vereniging worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. ---------------------5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ----gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren ----nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusten van de door de algemene ledenvergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen
bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan --van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter ---------inschrijving op te geven aan het handelsregister.” --------------------------------De rest van de statuten blijft ongewijzigd, zodat deze zullen luiden als volgt: --STATUTEN ---------------------------------------------------------------------------------------NAAM EN ZETEL--------------------------------------------------------------------------------Artikel 1 ------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Gepensioneerden uit de --Agrarische sectoren en Zuivelindustrie en van Gepensioneerden van -----FrieslandCampina, bij verkorting in deze statuten genaamd: 'vereniging'. -De vereniging kan zich in het maatschappelijk verkeer bedienen van de ---verkorting van haar naam, te weten: VGAZ. ----------------------------------------2. Zij is gevestigd te Zwolle. ----------------------------------------------------------------DUUR ---------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 2 ------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ------------------------------------DOEL ----------------------------------------------------------------------------------------------Artikel 3 ------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging stelt zich ten doel: ----------------------------------------------------------a. het behartigen van de belangen van de leden ten aanzien van ---------------pensioenaangelegenheden; ------------------------------------------------------------b. het behartigen van de belangen van de leden op sociaal-economisch ------terrein; --------------------------------------------------------------------------------------c. het bevorderen en instandhouden van contacten tussen de leden van de -
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vereniging. ----------------------------------------------------------------------------------MIDDELEN ---------------------------------------------------------------------------------------Artikel 4 ------------------------------------------------------------------------------------------De vereniging tracht haar doel te bereiken door middel van: ----------------------a. contacten tussen enerzijds het bestuur van de vereniging en haar leden en
anderzijds de door het bestuur te bepalen pensioenverzekeraars, ----------pensioenfondsen en ondernemingen; -----------------------------------------------b. het behartigen van de belangen van haar leden door vertegenwoordiging in organen van daarvoor in aanmerking komende rechtspersonen en ------ondernemingen;---------------------------------------------------------------------------c. het samenwerken met andere verenigingen welke een gelijksoortige -------doelstelling hebben; ----------------------------------------------------------------------d. het voeren van een actieve promotie ten behoeve van de vereniging in de
richting van de nog werkenden in de betrokken sectoren en de betrokken
gebieden. -----------------------------------------------------------------------------------e. alle overige middelen welke met het oog op het bereiken van het doel ----nuttig en/of wenselijk worden geacht. ----------------------------------------------LEDEN EN BEGUNSTIGERS -------------------------------------------------------------------Artikel 5 ------------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging kent leden en begunstigers. -----------------------------------------2. Leden kunnen uitsluitend zijn: ---------------------------------------------------------a. zij die een pensioenuitkering ontvangen of zullen ontvangen mits: ------- de aan het lid pensioenuitkerende instantie door het bestuur -------gerekend wordt tot de in artikel 4 lid a bedoelde -----------------------pensioenverzekeraars en/of pensioenfondsen, en mits ---------------- de onderneming bij wie het lid werkt of heeft gewerkt, door het ---bestuur gerekend wordt tot de in artikel 4 lid a bedoelde ------------ondernemingen; -----------------------------------------------------------------b. zij die vervroegd uit de dienst van bedoelde organisatie of ---------------ondernemingen zijn getreden overeenkomstig de betreffende ----------arbeidsvoorwaarden. ----------------------------------------------------------------3. Begunstigers zijn personen of organisaties die geen lid zijn, die als zodanig
door het bestuur zijn aanvaard en in de geldmiddelen van de Vereniging -bijdragen. Het bestuur stelt de minimum bijdrage vast. Zij hebben geen --stemrecht en kunnen niet deelnemen aan de algemene ledenvergadering.
4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle -----
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leden zijn opgenomen. ------------------------------------------------------------------AANMELDING ----------------------------------------------------------------------------------Artikel 6 ------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te ------------geschieden. Ieder lid is verplicht aan het bestuur zijn adres alsmede de --------wijzigingen daarin schriftelijk of per e-mail op te geven. Indien tevens een ----elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ------ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle ---kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering
langs elektronische weg toegezonden te krijgen. --------------------------------------EINDE LIDMAATSCHAP -----------------------------------------------------------------------Artikel 7 ------------------------------------------------------------------------------------------Het lidmaatschap eindigt: -------------------------------------------------------------------a. door overlijden van het lid; -------------------------------------------------------------b. door opzegging door het lid; -----------------------------------------------------------c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden indien -------redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap
te laten voortduren, welke opzegging geschiedt door het bestuur; ----------d. door ontzetting, welke alleen kan worden uitgesproken door de algemene
ledenvergadering, wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke ---wijze benadeelt. ---------------------------------------------------------------------------OPZEGGING -------------------------------------------------------------------------------------Artikel 8 ------------------------------------------------------------------------------------------1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts schriftelijk of per
e-mail geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met ---------inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. -------2. Een opzegging in strijd met het in het vorige lid bepaalde doet het ---------lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de -datum waartegen was opgezegd. -----------------------------------------------------GELDMIDDELEN --------------------------------------------------------------------------------Artikel 9 ------------------------------------------------------------------------------------------1. De leden zijn verplicht een contributie te betalen, welke door de algemene
ledenvergadering zal worden vastgesteld. ------------------------------------------2. De geldmiddelen van de vereniging kunnen mede worden verkregen uit:--a. bijdragen van begunstigers;---------------------------------------------------------
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b. alle andere baten. --------------------------------------------------------------------3. Voor leden die in de loop van het verenigingsjaar toetreden kan in het ----toetredingsjaar een beperkte contributie worden toegepast. -----------------BESTUUR -----------------------------------------------------------------------------------------Artikel 10 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste drie leden. Indien het
bestuur uit meer dan zeven leden bestaat, kan een dagelijks bestuur ------worden gevormd bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de ----------penningmeester van het bestuur, waarbij er te allen tijde eenheid van ----bestuur in acht dient te worden genomen. -----------------------------------------2. De bestuursleden worden uit de leden benoemd door de algemene -------ledenvergadering. De algemene ledenvergadering stelt het aantal ----------bestuursleden vast op voorstel van het bestuur. Alleen leden van de -------vereniging kunnen tot bestuurslid worden benoemd. ---------------------------3. Voor de benoeming van bestuursleden wordt door het bestuur een --------voordracht opgemaakt.------------------------------------------------------------------Een voordracht kan tevens worden opgemaakt door de leden bij een door
tenminste vijf leden getekende opgave, welke tenminste twee weken voor
de datum van de algemene ledenvergadering bij het secretariaat moet zijn
ingediend.-----------------------------------------------------------------------------------4. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een ----penningmeester en verdeelt de functies en taken in onderling overleg. ---Indien een dagelijks bestuur is ingesteld, regelt deze de dagelijkse gang ---van zaken.-----------------------------------------------------------------------------------5. Bestuursleden worden benoemd voor een tijdvak van vier jaar waarbij een
jaar wordt gesteld op de periode tussen twee jaarvergaderingen. De dan -aftredende leden zijn éénmaal herkiesbaar, voor een zelfde tijdvak van ---vier jaar. -------------------------------------------------------------------------------------6. Bestuursleden worden door of vanwege de vereniging niet bezoldigd. -----7. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid te allen tijde schorsen
of ontslaan. Wordt een schorsing niet binnen drie maanden opgeheven of
door ontslag gevolgd, dan vervalt de schorsing. -----------------------------------8. Indien het bestuur uit minder dan het vastgestelde aantal leden bestaat, -blijft het bevoegd. Zodra het bestuur uit minder dan drie leden bestaat, --regelt het bestuur slechts de dagelijkse gang van zaken en roepen de ------overgebleven bestuursleden zo spoedig mogelijk een algemene --------------
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ledenvergadering bijeen om in de vacatures te voorzien.-----------------------In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de
overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast. -------------------In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige ----bestuurder wordt de vereniging tijdelijk bestuurd door een persoon die --daartoe door de algemene ledenvergadering steeds moet zijn ---------------aangewezen. -------------------------------------------------------------------------------Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de ---------------omstandigheid dat ------------------------------------------------------------------------a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen ---onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of -----------------------b. de bestuurder is geschorst. ------------------------------------------------------9. Het bestuur vergadert onder leiding van de voorzitter zo dikwijls deze of -twee bestuursleden dit noodzakelijk achten. Het bestuur kan alleen -------rechtsgeldige besluiten nemen in een vergadering waarin tenminste de --helft van de bestuursleden aanwezig is. ---------------------------------------------Een lid van het bestuur kan zich door een ander lid van het bestuur laten vertegenwoordigen, mits hij daartoe een andere lid schriftelijk heeft ------gemachtigd en zijn stemkeuze schriftelijk heeft vastgelegd. Een lid van het
bestuur kan maximaal voor één ander lid als gemachtigde optreden. -------10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van het bestuur zich schriftelijk of via e-mail over het desbetreffende -----voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een verslag opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. ---11. Een lid van het bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de -------besluitvorming indien hij/zij daarbij een direct of indirect persoonlijk ------belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vereniging. Dit lid van het bestuur heeft - onverminderd het bepaalde in de vorige volzin - --wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur bij te wonen.
VERTEGENWOORDIGING --------------------------------------------------------------------Artikel 11 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het ------bestuur of door twee gezamenlijke handelende bestuursleden. --------------2. De vereniging kan, ter zake van collectieve belangen, ten behoeve van de leden rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan, zoals -
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bedoeld in artikel 2:46 Burgerlijk Wetboek. ----------------------------------------VERENIGINGSJAAR ----------------------------------------------------------------------------Artikel 12 ----------------------------------------------------------------------------------------Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -------------------------------------DE ALGEMENE LEDENVERGADERING -----------------------------------------------------Artikel 13 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt --een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden. ---------2. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering binnen zes ---------maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van ---deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene -------------ledenvergadering, een bestuursverslag uit over de gang van zaken in de --vereniging en over het gevoerde beleid. --------------------------------------------Het bestuur legt de op papier gestelde balans en de staat van baten en ---lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de algemene -----------------ledenvergadering over. ------------------------------------------------------------------Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ---ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
van redenen melding gemaakt. --------------------------------------------------------Na verloop van de termijn kan ieder lid in rechte van de gezamenlijke -----bestuurders vorderen dat de bestuurders deze verplichtingen nakomen. --3. De agenda voor de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende ----punten ter behandeling:-----------------------------------------------------------------a. verslag van het bestuur over de gang van zaken in de vereniging en het
gevoerde beleid in het afgelopen verenigingsjaar; ---------------------------b. de balans per einde van het verenigingsjaar en de staat van baten en -lasten over dat jaar met het verslag van de in artikel 16 bedoelde ------commissie; -----------------------------------------------------------------------------c. de verlening van decharge aan de bestuurders voor de in het -----------bestuursverslag en de rekening en verantwoording vermelde -----------handelingen; ---------------------------------------------------------------------------d. benoeming van de leden van de in artikel 16 bedoelde commissie;-----e. voorziening in eventuele vacatures; ---------------------------------------------f. de begroting voor het komende jaar; --------------------------------------------g. het beleidsprogramma voor het komende jaar.-------------------------------4. Algemene ledenvergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls het ---
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bestuur zulks wenselijk acht. -----------------------------------------------------------5. Het bestuur is verplicht een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op schriftelijk verzoek van tenminste twintig leden. De bijeenroeping dient
te geschieden op een termijn van ten hoogste vier weken. --------------------Indien het bestuur niet binnen veertien dagen aan het verzoek gevolg ----geeft, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. De -------bijeenroeping kan alsdan alleen geschieden bij brieven aan alle leden. Het
bestuur dient de daartoe benodigde gegevens aan de verzoekers ter ------beschikking te stellen. -------------------------------------------------------------------PLAATS EN OPROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING --------------------------Artikel 14 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een door het ------bestuur te bepalen plaats. --------------------------------------------------------------2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt per e-mail, ----brief of een ander algemeen aanvaard communicatiemiddel. Zij wordt ----tenminste drie weken vóór de dag van de vergadering aan de leden -------toegezonden. Bij de oproeping worden de te behandelen agendapunten -vermeld. -------------------------------------------------------------------------------------LEIDING EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING -----------------Artikel 15 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergaderingen wordt voorgezeten door de voorzitter van het
bestuur en bij diens afwezigheid door één der andere bestuursleden. ------2. Ieder lid heeft één stem. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk ---------gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat een lid in totaal niet meer dan drie stemmen kan uitbrengen. -------------------------------------3. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de ---------uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten anders is bepaald. -----------4. De voorzitter bepaalt of schriftelijk dan wel mondeling wordt gestemd. ---Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende briefjes. Besluitvorming
bij acclamatie is mogelijk, tenzij een lid hoofdelijke stemming verlangt. ----5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn --uitgebracht. --------------------------------------------------------------------------------6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid
heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft dan weer
niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd ------tussen de beide personen, die bij de tweede stemming het grootste aantal
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stemmen op zich verenigd hebben en is degene gekozen, op wie dan de --meeste stemmen zijn uitgebracht. ----------------------------------------------------Bij staking van de stemmen beslist het lot. -----------------------------------------7. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. --------------REKENING EN VERANTWOORDING --------------------------------------------------------Artikel 16 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene ledenvergadering benoemt een commissie van tenminste --drie leden en één reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het ------bestuur van de vereniging. Jaarlijks treedt één lid af en wordt één nieuw lid
benoemd. Deze commissie heeft tot taak de financiële jaarstukken van de
vereniging te onderzoeken.-------------------------------------------------------------2. De commissie brengt in de jaarvergadering verslag van haar bevindingen -uit aan de leden. --------------------------------------------------------------------------3. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste ---------inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de
vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de --------vereniging te geven. ----------------------------------------------------------------------DÉCHARGE --------------------------------------------------------------------------------------Artikel 17 ----------------------------------------------------------------------------------------Goedkeuring zonder voorbehoud door de algemene ledenvergadering van de
balans en de staat van baten en lasten strekt tot décharge van het bestuur. ---STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING ---------------------------------------------------Artikel 18 ----------------------------------------------------------------------------------------1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de -----------vereniging kan slechts worden genomen door de algemene ------------------ledenvergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van de
uitgebrachte stemmen. In de oproep voor deze vergadering moet het te -behandelen onderwerp worden vermeld. ------------------------------------------2. Ieder bestuurslid is bevoegd ter uitvoering van een besluit van de ----------algemene ledenvergadering tot wijziging van de statuten de notariële akte
houdende de statutenwijziging te doen passeren. --------------------------------3. De vereffening bij ontbinding geschiedt door het bestuur. Na rekening en verantwoording aan de algemene ledenvergadering zal een eventueel ----batig saldo zoveel mogelijk worden bestemd overeenkomstig het doel van
de vereniging. ------------------------------------------------------------------------------4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot de ---
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vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven
de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en
aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de --------vereniging worden toegevoegd de woorden ‘in liquidatie’. --------------------5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere ---gegevensdragers van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren ---nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder berusten van de
door de algemene ledenvergadering in het ontbindingsbesluit aangewezen
bewaarder. Deze persoon is gehouden binnen acht dagen na het ingaan --van zijn bewaarplicht zijn aanwijzing alsook zijn naam en adres ter ---------inschrijving op te geven aan het handelsregister. ---------------------------------HUISHOUDELIJK REGLEMENT ---------------------------------------------------------------Artikel 19 ----------------------------------------------------------------------------------------1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.----2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, noch met -de statuten. --------------------------------------------------------------------------------Aan te hechten stukken ----------------------------------------------------------------------Aan deze akte worden de volgende stukken gehecht: --------------------------------- notulen. -------------------------------------------------------------------------------------SLOT VAN DE AKTE ----------------------------------------------------------------------------De comparant is mij, notaris, bekend. ----------------------------------------------------WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Dedemsvaart, gemeente -------------Hardenberg, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -------------------Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant en het --geven van een toelichting, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te --stellen. -------------------------------------------------------------------------------------------Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de ----------comparant en mij, notaris, ondertekend. ------------------------------------------------Op de originele akte zijn vervolgens geplaatst de handtekeningen van de
comparant en de notaris.
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