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STATUTENWIJZIGING
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Heden, negenentwintig juli tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Roland Ottens,
notaris te Veenendaal:
de heer Hendrik NAGEL, wonende te 3901 JJ Veenendaal, De Grote Pekken 228, geboren te
Veenendaal op tien november negentienhonderd vierenveertig, zich legitimerende met zijn
Nederlandse identiteitskaart, nummer IT8K8B2R1, uitgegeven te Veenendaal op
negenentwintig januari tweeduizend veertien,
handelend als bestuurder van de vereniging: de statutair te Veenendaal, feitelijk adres: 3901
ZP Veenendaal, Duivenwal 267, gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid:
Huurdersvereniging Patrimonium, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer
30159368,
hierna te noemen: ‘de Vereniging’,
en als zodanig bevoegd op grond van artikel 32 van de statuten van de Vereniging de
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard:
INLEIDING
1. De Vereniging werd opgericht bij notariële akte op negenentwintig juni
negentienhonderd negenennegentig, verleden voor mr. J.H.L. Oude Luttikhuis, destijds
notaris te Veenendaal.
2. De statuten van de Vereniging zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op
negentien juni tweeduizend drie, verleden voor mr. A.H.G. Wilod Versprille, notaris te
Veenendaal.
3. Op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien 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.
STATUTENWIJZIGING
Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging luiden de statuten met onmiddellijke ingang
als volgt:
STATUTEN
Naam en zetel
Artikel 1
1. De vereniging draagt de naam: Huurdersvereniging Patrimonium Veenendaal.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal.
Doel
Artikel 2
1. Het doel:
In het kader van de volkshuisvesting de behartiging van de belangen van huurders van een
verhuurbare eenheid dan wel een woning in beheer of eigendom van Patrimonium
woonservice te Veenendaal, hierna ook te noemen: "de verhuurder" als
huurdersvereniging bedoeld in de wet. Alsmede het tot stand brengen en instandhouden
van een huurdersvereniging.
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
- het bevorderen van een goede werkzame relatie tussen verhuurder en anderzijds de
huurders.
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-

het ondersteunen, casu quo vertegenwoordigen van de bij haar aangesloten
bewonerscommissies in alle situaties waarbij dit op verzoek van de
bewonerscommissies wenselijk of noodzakelijk is;
het vertegenwoordigen van haar leden in overlegsituaties met de verhuurder en
andere eventuele ad-hoc gesprekpartners op elk niveau;
het vertegenwoordigen van haar leden in overlegsituaties met de gemeente
Veenendaal op elk niveau;
het bevorderen en positioneren van de volledige participatie van de
huurders(vereniging) bij beleidsonderwerpen bij verhuurder en gemeente;
voorstellen of zoveel mogelijk overeenkomsten te sluiten over onderwerpen van
beleid en beheer die voor huurders van wezenlijk belang zijn;
het stimuleren, initiëren en steunen van activiteiten die het doel tracht te
verwezenlijken in materiële en immateriële zin;
het nastreven van volledige participatie van de huurders(vereniging) bij renovatie en
alle overige (aanpassingen) woonvoorzieningen alsmede openbare voorzieningen in
de buurt;
het verrichten en/of doen verrichten van onderzoeken ter zake van het wonen en de
woonomgeving in de betrokken buurt;
het vergroten van de betrokkenheid van de bewoners bij woningbeheer;
te handelen volgens de richtlijnen zoals benoemd in de
samenwerkingsovereenkomst met de verhuurder;
gebruik te maken van alle denkbare en mogelijke middelen voor zover niet in strijd
met de bepalingen van deze statuten en huishoudelijk reglement.

Duur
Artikel 3
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de vereniging is het kalenderjaar.
Geldmiddelen
Artikel 4
1. Het vermogen van de vereniging bestaat uit:
- het beginkapitaal, alsmede reserves, die worden opgebouwd uit erfstellingen,
legaten, schenkingen en andere baten.
2. De inkomsten van de vereniging bestaan uit;
- de gekweekte rente van het vermogen, subsidies en vergoedingen voor zover niet
vallende onder lid 1 van dit artikel;
- contributies van de leden;
- donaties;
- overige baten.
3. Aan de vereniging opkomende erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het
voorrecht van boedelbeschrijving.
Lidmaatschap
Artikel 5
1. Lid van de vereniging kan slechts zijn natuurlijk persoon, mits deze persoon huurder is
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van een woning in eigendom of in beheer van de verhuurder of:
- medehuurder is in de zin van artikel 7:266 en 7:267 van het Burgerlijk Wetboek van
een woning in bezit of in beheer van de verhuurder of;
- een persoon is als bedoeld in artikel 7:268 van het Burgerlijk Wetboek; of
- een persoon die als onderhuurder een woongelegenheid met instemming van de
verhuurder van een huurder huurt.
2. Geen lid van de vereniging kan zijn een bestuurder van de Patrimonium woonservice of
een Commissaris van de Patrimonium woonservice of een lid van de geschillencommissie
zijn, anders dan als afgevaardigde van de vereniging.
3. Het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden
worden bijgehouden.
Toelating/beëindiging
Artikel 6
1. Een verzoek tot toelating van het lidmaatschap dient schriftelijk aan het bestuur te
worden gericht.
2. Het bestuur beslist schriftelijk binnen twee maanden na ontvangst van voormeld
verzoek omtrent de toelating van een lid.
3. Bij niet-toelating kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.
Artikel 7
1. Het lidmaatschap eindigt
a. door opzegging door het lid;
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde
van een boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een
opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft
plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende
boekjaar.
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk:
a. indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te
laten voortduren;
b. binnen een maand nadat een besluit waarbij de rechten van de leden zijn
beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard, aan een lid bekend is geworden of
medegedeeld tenzij het betreft een wijziging van de geldelijke rechten en
verplichtingen;
c. binnen een maand nadat een lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie.
3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het
lopende boekjaar door het bestuur worden gedaan wanneer een lid na daartoe bij
herhaling schriftelijk te zijn aangemaand op één (1) november niet volledig aan zijn
geldelijke verplichtingen jegens de vereniging over het lopende boekjaar heeft
voldaan.
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De opzeggingstermijn is tenminste vier weken.
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.
De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de redenen.
4. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan met onmiddellijke
beëindiging van het lidmaatschap geschieden indien:
a. het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten van artikel 5 van de
statuten;
b. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden gevergd het
lidmaatschap te laten voortduren.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer
het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Zij geschiedt door het bestuur, dat
het lid zo spoedig mogelijk van het besluit in kennis stelt, met opgave van de
redenen. Het betrokken lid is bevoegd binnen een maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Hiertoe zal het bestuur
een algemene vergadering bijeen roepen.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse
bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist.
Contributies
Artikel 8
leder lid is jaarlijks een contributie verschuldigd. De hoogte van de contributie wordt
vastgesteld door de algemene ledenvergadering.
Bestuur
Artikel 9
1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal tenminste drie en ten hoogste negen
natuurlijke personen, die lid van de vereniging moeten zijn.
Het aantal bestuursleden wordt op voorstel van het bestuur door de algemene
vergadering vastgesteld.
2. Is het bestuur niet voltallig, dan behoudt het zijn bevoegdheden. Het bestuur
bevordert dat zo spoedig mogelijk in vacatures wordt voorzien.
3. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke
vertegenwoordiging in het bestuur van de verschillende complexen en of wijken in
bezit of in beheer van de verhuurder.
Artikel 10
1. De bestuursleden worden benoemd door de algemene vergadering.
2. De benoeming van de bestuursleden geschiedt door de verkiezing uit een of meer
bindende voordrachten. Zowel het bestuur als tenminste vijftien leden zijn bevoegd
een dergelijke voordracht te maken. De voordrachten worden bij de oproeping tot de
vergadering medegedeeld. De procedure voor een verkiezing wordt bij huishoudelijk
reglement geregeld.
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3.

Aan elke voordracht kan een bindend karakter worden ontnomen door een besluit
van de algemene vergadering, mits dat besluit wordt genomen met tenminste twee
derden van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de helft
van het aantal leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
4. Is geen voordracht gemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig het
vorige lid aan de voordrachten het bindend karakter te ontnemen, dan is de
algemene vergadering vrij in haar keus.
5. Is er meer dan een bindende voordracht opgemaakt, dan geschiedt de benoeming uit
de voordrachten.
Het dagelijks bestuur
Artikel 11
Het bestuur wijst uit haar midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan,
alsmede hun plaatsvervangers.
Zittingsduur
Artikel 12
Een bestuurslid treedt uiterlijk vier jaar na zijn benoeming af, volgens een bij reglement op
te maken rooster van aftreden. Bij tussentijdse vacatures neemt het nieuw benoemde
bestuurslid de plaats in van zijn voorganger op het rooster in. Een bestuurslid is na zijn
aftreden terstond herkiesbaar.
Artikel 13
Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts door schriftelijk bedanken van het lid, alsmede
indien hij geen lid van de vereniging meer is.
Artikel 14
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of
geschorst.
2. Een besluit tot schorsing of ontslag wordt niet genomen nadat het bestuurslid over
wiens ontslag of schorsing wordt besloten, vooraf de gelegenheid is geboden om te
worden gehoord.
3. Voor een besluit tot ontslag is een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte
stemmen vereist, in een vergadering van de algemene vergadering waartoe is
opgeroepen met de mededeling dat over het ontslag van een bestuurslid wordt
beslist.
4. Een schorsing die niet binnen twee maanden wordt gevolgd door een besluit tot
ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten
Artikel 15
1. Elke zes weken wordt tenminste een vergadering gehouden.
2. Voorts wordt een vergadering gehouden, wanneer de voorzitter dit nodig acht.
3. Wanneer een bestuurslid het nodig acht dat een vergadering wordt gehouden, kan hij
de voorzitter schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten
verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Geeft de voorzitter aan een dergelijk
verzoek geen gevolg, dan is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te
roepen op de wijze waarop volgens deze statuten de voorzitter een vergadering
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bijeenroept. Aan een dergelijk verzoek wordt in elk geval geacht geen gevolg te zijn
gegeven, indien de vergadering niet binnen drie weken na het verzoek wordt
gehouden.
Artikel 16
1. Behalve wanneer overeenkomstig het derde lid van artikel 15 de vergadering door
een bestuurslid wordt bijeengeroepen, geschiedt de oproeping tot vergadering door
de voorzitter.
2. De oproeping geschiedt met inachtneming van een termijn van tenminste zeven
dagen, waarbij de dag van oproeping en die van de vergadering niet worden
meegerekend.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de plaats en het tijdstip
van de vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen.
Artikel 17
1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger. Van
hetgeen besproken en besloten is, worden notulen gemaakt. Deze notulen worden in
de eerst volgende bestuursvergadering vastgesteld en door de voorzitter en de
secretaris van het bestuur ondertekend.
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen met de aanwezigheid van tenminste drie
bestuursleden, over onderwerpen die bij de oproeping zijn meegedeeld.
Artikel 18
1. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle
besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte
stemmen.
2. Indien een bestuurslid dit wenst, wordt schriftelijk gestemd.
3. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit voor zover werd
gestemd over een schriftelijk vastgelegd voorstel is beslissend.
4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een bestuurslid dit verlangd. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Bestuursbevoegdheid
Artikel 19
1. Behoudens beperkingen in de statuten is het bestuur belast met het besturen van de
vereniging.
2. Het bestuur is niet bevoegd of besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het
verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot aangaan van
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar
verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld
van een derde verbindt.
Het bestuur is bevoegd commissies en werkgroepen samen te stellen die het bestuur
ondersteunen en adviseren ten aanzien van het door het bestuur te bepalen
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onderwerpen.
3. Het bestuur stelt een huishoudelijk reglement op.
4. Het bestuur draagt zorg voor de verkiezingen.
Vertegenwoordigingsbevoegdheid
Artikel 20
De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede de voorzitter en de
secretaris tezamen of bij hun afwezigheid twee daartoe door het bestuur aangewezen leden
van het bestuur.
Ledenraad
Artikel 21
1. De huurdersvereniging kent een "ledenraad" als bedoeld in artikel 2:39 van het Burgerlijk
Wetboek.
2. De ledenraad wordt gevormd door personen die per wijk door de leden uit die wijk
worden gekozen.
3. Zij vertegenwoordigen de leden in die ledenraad en in de algemene vergadering.
4. Elke wijk heeft tenminste een vertegenwoordiger (indien aanwezig) in de ledenraad.
5. Een wijk kan niet meer bewonersvertegenwoordiger hebben dan één (1) procent van het
aantal door Patrimonium woonservice verhuurde woningen in die wijk/complex. Per wijk
wordt het maximaal gesteld op drie (3).
6. Het bestuur mag in voorkomende gevallen van dit aantal afwijken indien de grootte van
het complex of de geografische ligging van een wijk hier omvraagt.
7. De bewonersvertegenwoordiger dient bewoner van de betreffende wijk te zijn en lid van
de Huurdersvereniging;
8. De verkiezing van de bewonersvertegenwoordiger vindt elke drie jaar plaats in de maand
mei.
9. De procedure van de verkiezing wordt bij huishoudelijk reglement geregeld.
Einde lidmaatschap van de ledenraad
Artikel 22
Het lidmaatschap van de ledenraad eindigt bij het einde van het lidmaatschap van de
vereniging.
a. door opzegging door het lid;
b. door overlijden van het lid;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
Algemene vergadering
Artikel 23
Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de
wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
Artikel 24
Indien de vereniging een recht van voordracht heeft voor een zetel in een orgaan van andere
rechtspersonen, neemt de algemene vergadering op voorstel van het bestuur een besluit over
de persoon die wordt voorgedragen.
Artikel 25
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1.

Jaarlijks wordt, binnen vier, doch uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, een algemene vergadering, “de jaarvergadering”, gehouden. Deze termijn kan
door een besluit van de algemene vergadering worden verlengd.
Tevens wordt er in het najaar een algemene vergadering gehouden
2. In deze vergaderingen komen onder meer aan de orde:
a. vaststelling en goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering;
b. het jaarverslag van het bestuur over de gang van taken in de vergadering en het
gevoerde beleid;
c. de door het bestuur opgemaakte balans en staat van baten en lasten met
toelichting; voorziening in eventuele vacatures;
d. verslag door de bestaande kascommissie en benoeming van de kascommissie voor
het volgende jaar.
e. Kwijting en decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid voor zover dit uit de
balans en de staat baten en lasten blijkt, dan wel anderszins aan de algemene
vergadering is meegedeeld.
f. In de najaarsvergadering worden de plannen voor het komende jaar besproken en de
begroting vastgesteld.
Artikel 26
1. Voorts roept het bestuur de algemene vergadering op indien het dit wenselijk acht of
tenminste twintig leden dat schriftelijk, met opgave van de te behandelen onderwerpen
verzoekt.
2. Indien na indiening van een zodanig verzoek het bestuur niet binnen veertien dagen de
leden tot een vergadering heeft opgeroepen tegen een datum uiterlijk vier weken na
indiening van het verzoek, kan bijeenroeping geschieden door de verzoekers, op de wijze
waarop het bestuur de algemene vergadering bijeen roept of bij advertentie, in
tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen streekblad.
Artikel 27
1. Een vergadering van de algemene vergadering, wordt schriftelijk bijeengeroepen met
vermelding van de agenda. De termijn van oproeping bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen die ingevolge de statuten
behandeld moeten worden of die het bestuur behandeld wenst te zien.
3. Geen besluiten kunnen worden genomen over voorstellen die niet zijn geagendeerd,
tenzij een meerderheid van de aanwezigen er mee instemmen of bij motie van orde.
Artikel 28
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij zijn
afwezigheid of op zijn aanwijzen door diens plaatsvervanger in principe een bestuurslid.
2. Van hetgeen besproken en besloten is worden notulen opgemaakt Deze notulen worden
op de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter vastgesteld en ten bewijze
daarvan door hem en een van de leden van het bestuur die op de vergadering aanwezig
was, ondertekend.
Artikel 29
1. In de algemene vergadering heeft elk lid een stem.
2. Een lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe door hem
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gemachtigd ander lid. Een lid kan in een vergadering maximaal een ander lid
vertegenwoordigen.
3. Voor zover de statuten niet anders bepalen, worden besluiten door de algemene
vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Stemmen geschiedt mondeling, tenzij tenminste een tiende deel van de aanwezige leden
schriftelijke stemming verlangt of het een verkiezing van personen betreft.
5. Bij verkiezing van personen is gekozen degene die het grootste aantal stemmen heeft
gekregen. Bij het gelijktijdig vervullen van meer dan een vacature zijn gekozen degenen
die het grootste aantal stemmen hebben gekregen. Krijgen personen een gelijk aantal
stemmen, dan wordt de oudste in jaren geacht te zijn gekozen.
6. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een
stemming, dan wel omtrent de inhoud van een genomen besluit voor zover werd
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel is beslissend.
7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de
juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid
van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk
geschiedde, een bestuurslid dit verlangd. Door deze nieuwe stemming vervallen de
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Boekjaar en boekhouding
Artikel 30
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde rechten en verplichtingen van de
vereniging kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht de boekhouding gedurende zeven jaar te bewaren.
4. Voor een januari van elk jaar stelt het bestuur een begroting, voorzien van een
toelichting op voor het volgende kalenderjaar en stelt die ter beschikking aan de leden.
5. De algemene vergadering moet op haar jaarvergadering de door het bestuur voor dat
jaar opgestelde begroting goedkeuren.
Kascommissie
Artikel 31
1. De algemene vergadering benoemt jaarlijks een kascommissie, bestaande uit tenminste
twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt
de stukken als bedoeld in artikel 25 lid 2 sub c en d, en brengt aan de algemene
vergadering verslag van haar bevindingen uit.
2. Indien het onderzoek dit vereist, is de kascommissie bevoegd zich op kosten van de
vereniging door een deskundige te doen bijstaan, mits deze kosten vooraf door de
algemene vergadering vastgesteld bedrag niet overschrijden.
3. Het bestuur is verplicht tijdig aan de kascommissie alle door haar gevraagde inlichtingen
te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken
en bescheiden der vereniging te geven.
4. Een lid van de kascommissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden
geschorst en ontslagen op de wijze als geregeld in artikel 14.
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Statutenwijziging
Artikel 32
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de algemene
ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de
statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel
tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag van de
vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de
afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene ledenvergadering slechts worden
besloten met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte
stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is
opgemaakt.
Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van statutenwijziging te doen verlijden.
5. Het bepaalde in de leden 1 en 2 is niet van toepassing, indien in de algemene
ledenvergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het
besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de
wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en
Fabrieken gehouden register.
Ontbinding en vereffening
Artikel 33
1. Het bepaalde in artikel 32 leden 1, 2, 3 en 5 is van overeenkomstige toepassing op een
besluit van de algemene Iedenvergadering tot ontbinding van de vereniging.
2. De algemene Iedenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de
bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met
het doel van de vereniging.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten
zoveel mogelijk van kracht.
In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haar naam
worden toegevoegd de woorden In liquidatie".
5. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaar bekende baten
meer aanwezig zijn.
6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden bewaard
gedurende tien jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de
vereffenaars als zodanig is aangewezen.
Reglementen
Artikel 34
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De algemene Iedenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen,
waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig
wordt voorzien.
2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze
statuten.
3. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel
16 leden 1, 2 en 5 van overeenkomstige toepassing.
BIJLAGEN
Aan deze akte is het navolgende stuk vastgemaakt:
- notulen algemene vergadering.
SLOT
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris aan de verschenen persoon mededeling
gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en heb ik daarop een toelichting gegeven.
De verschenen persoon verklaarde tijdig tevoren van de inhoud van de akte te hebben kennis
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.
Deze akte is verleden te Veenendaal op de dag die in het hoofd van de akte is vermeld.
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is de akte ondertekend door de verschenen persoon en
mij, notaris.
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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