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ALGEHELE STATUTENWIJZIGING

Heden, elf augustus tweeduizend zeventien verschenen voor mij, mr. Jeroen Verhage,
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Ronny
Ouwerkerk, notaris te Nissewaard
1. mevrouw (...) Steijns,

2. de heer (...)Sedee,

in deze akte handelend als bestuursleden van de vereniging:
Studentenbeleggingsvereniging "B&R" Beurs Rotterdam statutair gevestigd te
Rotterdam, kantoorhoudende te Rotterdam, Burgemeester Oudlaan 50 (3062 PA),
ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 40344972; hierna
ook te noemen: de vereniging, tot het vastleggen van de algehele statutenwijziging bij
notariële akte, gemachtigd bij na te melden besluit van de algemene vergadering van de
vereniging.
Inleiding
De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden het volgende:
Algemeen
De vereniging werd opgericht bij notariële akte verleden op negentien juni
negentienhonderd vijf en tachtig;
Bij akte, op negentien juli tweeduizend zestien (19-07-2016) verleden voor mr. Mireille
Anne Marie van Kleij-van Esch, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in
het protocol van mr. Ronny Ouwerkerk, notaris te Nissewaard zijn de statuten van de
vereniging algeheel gewijzigd.
De algemene vergadering van de vereniging heeft in de vergadering gehouden op zes
juli tweeduizend zeventien besloten de statuten algeheel te wijzigen; Van dit besluit,
waarin tevens de volmacht aan de verschenen personen is opgenomen, blijkt uit een
aan deze akte gehecht exemplaar van de notulen deze vergadering.
Statutenwijziging
Ter uitvoering van meergemeld besluit van de algemene vergadering verklaarden de
verschenen personen, handelend als gemeld, de statuten te wijzigen zodanig dat de statuten
komen te luiden als volgt:
“STATUTEN
Naam en zetel.
Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam “Studentenbeleggingsvereniging “B&R” Beurs
Rotterdam”.
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Studentenbeleggingsvereniging “B&R” Beurs Rotterdam, hierna in deze statuten aan te
duiden als “de Vereniging”, heeft haar zetel in Nederland, in de gemeente Rotterdam.
Doel.
Artikel 2.
1. De vereniging stelt ten doel:
a. kennis en inzicht te verschaffen op het gebied van beleggen aan studenten van de
Erasmus Universiteit Rotterdam;
b. de band tussen haar leden te versterken;
c. de betrokkenheid van haar leden met de vereniging te vergroten.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
a. het organiseren van excursies, lezingen, cursussen, workshops, symposia, een
beleggingscompetitie en diverse andere educatieve activiteiten voor studenten van
de Erasmus Universiteit Rotterdam;
b. het op de hoogte houden van haar leden omtrent voor hen relevante zaken via een
door het bestuur daarvoor geschikt geacht medium;
c. het organiseren van diverse activiteiten die de band tussen de leden onderling
versterkt en/of de betrokkenheid van de leden met de vereniging vergroot;
d. het faciliteren van beleggingsdisputen, zijnde een vereniging met beperkte
rechtsbevoegdheid, ten behoeve van de gezamenlijke beleggingen van haar leden.
e.
alle andere wettige middelen die ter verwezenlijking van het doel bevorderlijk zijn.
Duur.
Artikel 3.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.
Geldmiddelen, balans en staat van baten en lasten.
Artikel 4.
1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies en inschrijfgelden van gewone leden;
b. gelden bijeengebracht door sponsoring in de ruimste zin van het woord;
c. verkrijgingen ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen;
d. eventuele andere toevallige baten.
2. Ieder gewoon lid is gehouden tot het betalen van een jaarlijkse contributie, waarvan het
bedrag door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.
3. Het bestuur is verplicht binnen één maand na afloop van het verenigingsjaar de
jaarstukken op te maken. Deze bestaan uit een balans, een staat van baten en lasten
en een toelichting daarop.
4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand zodanige aantekeningen te houden
dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
5. Het bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde bescheiden en het in artikel 16 bedoelde
verslag van de kascommissie gedurende zeven jaren te bewaren.
Lidmaatschap.
Artikel 5.
2.
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1.

De vereniging kent gewone leden en ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken
over lid of leden wordt/worden daaronder verstaan zowel gewone leden als ereleden
tenzij het tegendeel blijkt.
2. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in
het kader van de doelstelling van de vereniging, door de algemene ledenvergadering
daartoe zijn benoemd.
3. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn
opgenomen. Het bestuur is verplicht op aanvraag een recente ledenlijst aan de leden
beschikbaar te stellen.
Artikel 6.
1. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men schriftelijk een verzoek
dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij
niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating
besluiten.
2. Ereleden worden op voorstel van ofwel het bestuur ofwel gezamenlijk handelende
leden, indien zij vijftien of meer procent van het ledenaantal vertegenwoordigen, door de
algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur kan geen leden van het huidige
bestuur voordragen.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar noch vatbaar om door
erfopvolging te worden verkregen.
Artikel 7.
1. Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één
verenigingsjaar, in het geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn
lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de
vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende een periode dat een lid is
geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
2. Het bestuur is bevoegd een schorsing op te heffen binnen de periode genoemd in lid 1.
Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het lid;
b. door opzegging door het lid;
c. door opzegging namens de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van het verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de
eerste juli in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgehad, loopt het lidmaatschap en de daarbij behorende rechten en verplichtingen
door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders
besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten
voortduren.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een
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opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling
schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste juli niet ten volle aan zijn geldelijke
verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan. Het lidmaatschap kan echter
onmiddellijk worden beëindigd door het bestuur, wanneer redelijkerwijs van de
vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen op zwaarwegende gronden worden
uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de
vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting
geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het besluit, met
opgave van reden(en), in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na
ontvangst in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering. Gedurende de
beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het besluit van de
algemene ledenvergadering zal genomen moeten worden met tenminste twee derden
van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of
oorzaak, eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid
verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.
6. In afwijking van het bepaalde in de eerste volzin van artikel 36, lid 3 van Boek Twee van
het Burgerlijk Wetboek, kan een lid zich door opzegging van zijn lidmaatschap niet
onttrekken aan een besluit krachtens hetwelk de verplichtingen van geldelijke aard van
de leden wordt verzwaard, behoudens het in lid 2 van dit artikel bepaalde.
Bestuur.
Artikel 9.
1. Het bestuur bestaat uit minimaal vier en ten hoogste acht natuurlijke personen,
waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het aantal
bestuurders wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
De meerderheid van de bestuurders, waaronder de voorzitter, is als student
ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
2. De bestuurders worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de
vereniging benoemd voor een periode van ten hoogste één jaar. De totale zittingsduur
van de bestuurders wordt op maximaal drie jaar gesteld.
3. De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van deze voordrachten zijn bevoegd
zowel het bestuur als gezamenlijk handelende leden, indien zij vijftien of meer procent
van het ledenaantal vertegenwoordigen. De voordracht door het bestuur wordt bij de
oproeping voor de vergadering meegedeeld. Een voordracht van gezamenlijk
handelende leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend. Een voordracht door het bestuur is gebonden aan extra regels zoals
opgenomen in het huishoudelijk regelement. Een voordracht betreft altijd één persoon.
Het bestuur kan geen leden van het zittende bestuur voordragen.
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4.

Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
ledenvergadering
5. Is er geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter
te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
7. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
a. door overlijden van het bestuurslid;
b. na reguliere opvolging;
c. wanneer de inschrijving van een bestuurslid als student bij de Erasmus Universiteit
Rotterdam eindigt tenzij desondanks nog steeds voldaan wordt aan het bepaalde in
de laatste volzin van lid 1 van dit artikel;
d. na opzegging door het betreffende bestuurslid, mits dit schriftelijk geschiedt met de
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
e. na ontslag door de algemene ledenvergadering.
8. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij
daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van
tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen.
9. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met
het bestuur belast mits nog steeds voldaan wordt aan het bepaalde in de laatste volzin
van lid 1 van dit artikel.
10. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders of van een zodanig aantal bestuurders
zijnde als student ingeschreven aan de Erasmus Universiteit Rotterdam dat niet meer
voldaan wordt aan het bepaalde in de laatste volzin van lid 1 van dit artikel berust het
bestuur van de vereniging tijdelijk bij één of meer door de Raad van Toezicht daartoe
aangewezen personen met een zodanige kwaliteit dat wordt voldaan aan het bepaalde
de laatste volzin van lid 1 van dit artikel."
Artikel 10.
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging, behoudens beperkingen
daaraan gesteld door de wet of de statuten.
2. De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door het bestuur,
door de voorzitter of door twee gezamenlijk handelende andere bestuurders.
3. Het bestuur kan een van zijn leden of een derde een al dan niet doorlopende volmacht
geven om de vereniging, binnen in die volmacht omschreven grenzen, te
vertegenwoordigen.
4. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten betreffende het aangaan
van geldleningen, alsmede tot het kopen, vervreemden, bezwaren, huren of verhuren
van onroerende goederen, van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot
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zekerheidsstelling voor schuld van een derde verbindt mits zodanige besluiten zijn
goedgekeurd door de algemene ledenvergadering.
5. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor
rechtshandelingen die een waarde van zeshonderd en vijftig euro te boven gaan, tenzij
deze rechtshandelingen op de goedgekeurde begroting voorkomen.
6. Het bestuur heeft de voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor
rechtshandelingen, die een waarde van vijftienhonderd euro te boven gaan.
7. De Raad van Toezicht dient binnen twee weken te reageren op een voorstel vanuit het
bestuur, zoals bedoeld in lid 5 en 6, welk voorstel schriftelijk aan de Raad van Toezicht
moet worden voorgelegd. Indien de Raad van Toezicht niet of niet tijdig reageert, dan
wordt dit opgevat als een goedkeuring.
8. Het bestuur is verplicht om de Kascommissie alle door haar gewenste inlichtingen te
verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden van de vereniging te vertonen en
inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
Raad van Toezicht.
Artikel 11.
1. De vereniging kent een Raad van Toezicht, welke bestaat uit minimaal drie en maximaal
zeven personen, waaronder een voorzitter. Het aantal toezichthouders wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Zij dienen lid te zijn van de vereniging.
2. De toezichthouders worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
die op moment van benoeming minimaal twee aaneengesloten jaren lid zijn van de
vereniging en actief hebben deelgenomen aan een bestuursorgaan, commissie van de
vereniging of een andere significante bijdrage aan de vereniging hebben geleverd. De
benoeming geldt voor een periode van ten hoogste één jaar. De totale zittingsduur van
een toezichthouder wordt op maximaal drie jaar gesteld.
3. Bestuursleden van de vereniging kunnen geen lid zijn van de Raad van Toezicht.
4. De benoeming van de toezichthouders geschiedt uit één of meer bindende
voordrachten, behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een
voordacht zijn bevoegd zowel de Raad van Toezicht als gezamenlijk handelende leden,
indien zij vijftien of meer procent van het ledenaantal vertegenwoordigen. Zowel de
voordracht door de Raad van Toezicht als de voordracht door de gezamenlijk
handelende leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur
worden ingediend.
5. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene
ledenvergadering.
6. Is er geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter
te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keus.
7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
8. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt:
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a.
b.
c.

na overlijden;
na reguliere opvolging;
na opzegging door het betreffende lid, mits dit schriftelijk geschiedt met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
d. na ontslag door de algemene ledenvergadering.
Artikel 12.
De taken van de Raad van Toezicht zijn:
a. het namens de leden toezicht houden op het bestuur, de werkzaamheden van de
diverse commissies en op de overige organisatorische werkzaamheden en activiteiten
met in het bijzonder het jaarlijkse symposium;
b. het met raad en daad ter zijde staan van het bestuur en de diverse commissies;
c. het geven van een jaarlijks overzicht van de door haar verrichte werkzaamheden.
d. het afvaardigen van één of meer toezichthouders aan de Raad van Toezicht van
andere, door de vereniging erkende gelieerde studentenbeleggingsverenigingen.
Artikel 13.
De bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn:
a. het bijeenroepen van een buitengewone algemene ledenvergadering;
b. het plaatsen van ongecensureerde artikelen in publicaties van de vereniging;
c. het bijeenroepen van een vergadering tussen de Raad van Toezicht en het bestuur;
d. het beschikken over de door haar verlangde notulen van de diverse vergaderingen
binnen de vereniging;
e. inzage in de totale financiële verslaglegging.
f.
inzage in alle documenten en correspondentie van de vereniging indien zij dat nodig
acht.
Artikel 14.
1. De Raad van Toezicht heeft het recht om het bestuur of individuele bestuursleden op
grond van zwaarwegende motieven te schorsen indien dit besluit unaniem wordt
genomen. Tijdens de schorsing neemt de Raad van Toezicht met eventueel nog
zittende bestuursleden de taken waar van de geschorste leden.
2. Na een schorsing is de Raad van Toezicht verplicht om binnen twee weken een
buitengewone algemene ledenvergadering bijeen te roepen. Op de vergadering zal de
Raad van Toezicht haar motieven tot schorsing uiteenzetten en eventueel voorstellen
doen om het betreffende bestuurslid te ontslaan van zijn functie. Hierover zal gestemd
worden door de leden met uitzondering van de geschorste bestuursleden.
3. Voor ontslag van een bestuurslid op de buitengewone algemene ledenvergadering is
een meerderheid vereist van tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte
stemmen. Wordt deze meerderheid niet bereikt, dan is daarmede de schorsing
opgeheven.
Kascommissie.
Artikel 15.

8

1.

De vereniging kent een Kascommissie, welke bestaat uit minimaal twee en maximaal
drie personen. Het aantal commissieleden wordt vastgesteld door de algemene
ledenvergadering.
2. De commissieleden worden door de algemene ledenvergadering benoemd uit de leden
van de vereniging die op moment van benoeming minimaal een jaar lid zijn van de
vereniging. De benoeming geldt voor een periode van ten hoogste één jaar. De totale
zittingsduur van de commissieleden wordt op maximaal drie jaar gesteld.
3. Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht van de vereniging kunnen geen lid
zijn van de Kascommissie.
4. De benoeming van de Kascommissie geschiedt uit één of meer bindende voordrachten,
behoudens het bepaalde in lid 5. Tot het opmaken van zulk een voordacht zijn bevoegd
zowel, het Bestuur, de Raad van Toezicht en gezamenlijk handelende leden, indien zij
vijftien of meer procent van het ledenaantal vertegenwoordigen. De voordracht door het
bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. De voordracht door de
Raad van Toezicht en de voordracht door de gezamenlijk handelende leden moet vóór
de aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
5. Aan elke voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een met
tenminste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de
algemene ledenvergadering.
6. Is er geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene ledenvergadering
overeenkomstig het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindende karakter
te ontnemen, dan is de algemene ledenvergadering vrij in haar keus.
7. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die
voordrachten.
8. Het lidmaatschap van de Kascommissie eindigt:
a. na overlijden;
b. na reguliere opvolging;
c. na opzegging door het betreffende lid, mits dit schriftelijk geschiedt met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden;
d. na ontslag door de algemene ledenvergadering.
Artikel 16.
De taken van de Kascommissie zijn:
a. het namens de leden toezicht houden op de financiën van de vereniging;
b. het informeren van de Raad van Toezicht over de financiële zaken van het afgelopen
kwartaal;
c. het onderzoeken van de rekening en verantwoording over het jaar waarover
verantwoording wordt afgelegd. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van
haar bevindingen.
d. het per direct op de hoogte stellen van de Raad van Toezicht indien abnormale zaken
worden aangetroffen die de vereniging schade kunnen berokkenen.
Artikel 17.
De bevoegdheden van de Kascommissie zijn:
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a.

het verkrijgen van alle door haar gewenste inlichtingen van het bestuur, het desgewenst
inzien van de kas en de waarden van de vereniging en het inzien van de boeken en
bescheiden van de vereniging;
b. het zich door een deskundige laten bijstaan als het onderzoek in artikel 16 lid c
bijzondere boekhoudkundige kennis vereist;
c. de aanwezige leden op de jaarvergadering adviseren al dan niet goedkeuring te
verlenen voor de rekening en verantwoording;
d. het bijeenroepen van een vergadering tussen de Kascommissie en de penningmeester
van het bestuur;
e. het bijeenroepen van een vergadering tussen de Kascommissie en de Raad van
Toezicht.
Algemene ledenvergaderingen.
Artikel 18.
1. Algemene ledenvergaderingen, waarvan er een gevormd wordt door de
jaarvergadering, zullen tenminste twee keer per jaar gehouden worden.
2. Algemene ledenvergaderingen zullen ten alle tijden worden gehouden in de gemeente
Rotterdam.
3. Binnen één maand na afloop van elk verenigingsjaar wordt een algemene
ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering
het jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de jaarstukken, rekening en
verantwoording van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd bestuur.
4. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en
de verantwoording strekt het bestuur tot decharge.
5. Indien goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de
algemene ledenvergadering een nieuwe Kascommissie bestaande uit tenminste drie
leden, die een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze nieuwe
Kascommissie mag niet exact dezelfde samenstelling hebben als de huidige
Kascommissie. De nieuwe Kascommissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder
benoemde Kascommissie.
Binnen een maand na benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag
uit van haar bevindingen. Wordt dan ook goedkeuring geweigerd dan neemt de
algemene ledenvergadering die maatregelen welke door haar in het belang van de
vereniging nodig geacht worden.
6. Het nieuwgekozen bestuur is verplicht om tijdens de jaarvergadering een begroting te
presenteren voor het komende jaar, voor welke begroting de goedkeuring vereist is van
de algemene ledenvergadering.
Artikel 19.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door de secretaris van het
bestuur, met inachtneming van een termijn van twee weken.
De bijeenroeping geschiedt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling.
Deze mededeling dient tenminste een agenda van de vergadering en de notulen van de
voorgaande algemene ledenvergadering te bevatten.
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2.

Behalve de in artikel 18 genoemde jaarvergadering zullen algemene
ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dan wel de Raad van
Toezicht zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schriftelijk met opgave van de te
behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden, als
bevoegd is tot het uitbrengen van vijftien procent van de stemmen in de algemene
ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.
3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld, is het bestuur verplicht tot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier
weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door
het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen die verzoekers zelf tot
bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene
ledenvergadering bijeenroept.
Artikel 20.
1. Alle leden met uitzondering van geschorste leden, hebben toegang tot de algemene
ledenvergadering. Ieder lid heeft in de algemene ledenvergadering één stem. Ieder lid is
bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een daartoe volgens het huishoudelijk
reglement correct aantoonbaar gemachtigd ander lid, met uitzondering van geschorste
leden.
2. In tegenstelling tot lid 1 van dit artikel hebben geschorste en ontzette leden wel toegang
tot de algemene ledenvergadering wanneer zij bij de algemene ledenvergadering in
beroep gaan tegen deze beslissing van het bestuur. Dit geldt uitsluitend voor de
agendapunten waarin dit beroep wordt besproken.
3. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen,
heeft mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van
de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris
aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de
eerstvolgende algemene ledenvergadering.
4. Stemmen over zaken geschied mondeling. Stemmen over personen geschiedt
mondeling indien er geen verzoek wordt gedaan dit schriftelijk te doen. In het geval dat
een dergelijk verzoek wordt gedaan door een van de aanwezigen zal een schriftelijke
stemming plaatsvinden.
5. De telling van de schriftelijke stemmen geschiedt door een bestuurslid en een gewoon
lid uit de algemene ledenvergadering.
6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van de
stemmen heeft de voorzitter van het bestuur de beslissende stem.
Bij stemming over personen is hij gekozen die de volstrekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft
verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de twee personen, die het
grootste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij
de tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft
verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken heeft de voorzitter van het
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bestuur een beslissende stem.
Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in
aanmerking komen stemmen die met de naam van het stemmend lid zijn ondertekend.
Verder worden blanco stemmen niet in de stemming meegewogen.
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen,
is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid
daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van
de vergadering dit verlangt.
Artikel 21.
1. De voorzitter van het bestuur leidt de ledenvergaderingen. Bij zijn afwezigheid of
ontstentenis zal een van de andere bestuursleden de vergadering leiden.
2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of een
door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging notulen gehouden.
Statutenwijziging
Artikel 22.
1. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door de algemene
ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin de wijziging
van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping voor een zodanige
vergadering moet tenminste twee weken bedragen.
2. Zij, die de oproeping tot een algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste één week vóór de dag
van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en)
is (zijn) opgenomen ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering
werd gehouden.
3. De wijziging van de statuten kan slechts worden aangenomen door de algemene
ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal
geldig uitgebrachte stemmen.
Artikel 23.
1. De statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een notariële akte
is opgemaakt. Bij het besluit tot wijziging van de statuten kan een van de bestuurders of
een andere persoon worden gemachtigd om de akte van statutenwijziging te verlijden.
2. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel binnen welker
gebied de vereniging haar zetel heeft.
Ontbinding en Vereffening
Artikel 24.
1. Behoudens het bepaalde in artikel 50 van Boek Twee van het Burgerlijk Wetboek wordt
de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene ledenvergadering
genomen met tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in
een vergadering waar tenminste de helft van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Bij gebreke van het quorum kan ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of
vertegenwoordigde leden tot ontbinding worden besloten op een volgende, tenminste
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acht dagen doch uiterlijk dertig dagen na de eerste te houden vergadering, met een
meerderheid van tenminste twee derden van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
3. Bij oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde vergaderingen wordt
medegedeeld dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste twee weken
bedragen.
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn aangewezen;
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene
ledenvergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel van de
vereniging overeenstemmen.
6. Na ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar
vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en
reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de
vereniging uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in
liquidatie”.
Huishoudelijk Reglement
Artikel 25.
1. De algemene ledenvergadering, kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven
omtrent het lidmaatschap, de introductie, het bedrag van de contributies en
inschrijfgelden, de werkzaamheden van het bestuur, de benoeming en bevoegdheden
van de Raad van Toezicht, de vergaderingen, de wijze van uitoefenen van het
stemrecht, het beheer en gebruik van het gebouw van de vereniging en alle verdere
onderwerpen, waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.
2. Zowel het Bestuur, als de Raad van Toezicht, als gezamenlijk handelende leden, indien
zij vijftien of meer procent van het ledenaantal vertegenwoordigen, van de vereniging,
kan/kunnen een voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement indienen.
3. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan slechts worden besloten door een
volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op de algemene
ledenvergadering, (mits) en slechts dan als tenminste twee weken van tevoren
opgeroepen met de mededeling dat daarin de wijziging van de huisregels zal worden
voorgesteld.
4. Een wijziging zoals genoemd in Artikel 25 lid 3 is pas van kracht na sluiting van
diezelfde algemene ledenvergadering waarin tot wijziging is besloten.
5. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten of die in strijd zijn met
de bepalingen van de wet of van de statuten.
6. Leden die voorstellen om het huishoudelijk regelement te wijzigen moeten tenminste
één week vóór de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de
voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen ter inzage leggen tot na afloop van de
dag, waarop de vergadering werd gehouden.
Raad van Advies
Artikel 26
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1.

De vereniging kan op voorstel van het bestuur of de algemene vergadering of de Raad
van Toezicht een Raad van Advies in het leven roepen.
2. De Raad van Advies adviseert (het bestuur van) de vereniging gevraagd danwel
ongevraagd omtrent verenigingsaangelegenheden.
3. De Raad van Advies bestaat uit tenminste drie (3) personen. Ook personen van buiten
de vereniging kunnen deel uitmaken van de Raad van Advies.
4. Alle leden van de Raad van Advies worden op voordracht van het bestuur of van de
Raad van Toezicht gekozen door de algemene vergadering.
Algemeen
Artikel 27
Waar in deze statuten wordt gesproken over schriftelijk dan wordt daar onder verstaan: bij
brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt
overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de
verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.”
Slot
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Nissewaard op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. De
verschenen personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen personen
en mij, notaris, ondertekend.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

