
Bijlage(n) l Dossier 45697JL

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

Heden, veertien december tweeduizend zestien (14-12-2016), verscheen voor mij, mr.
Jeroen Arnold te Lindert, notaris te Doesburg: ---
mevrouw Elisa Bracht, g'eboren te Lochem op zeventien september negentienhonderd
vijftig (17-09-1950), (legitimatie: Nederlands Rijbewijs nummer:416451 4402, -------
afgegeven door de gemeente Bronckhorst, geldig tot negentien januari tweeduizend -
negentien (19-Ol-2019), wonende te 7223 LC Baak, van der Heijdenstraat 17,
gehuwd, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de algemene -
vergadering van de vereniging: Leven met blaas - of nierkanker, statutair gevestigd
te Amsterdam, feitelijk gevestigd te 7223 LC Baak, van der Heijdenstraat 17, ---------
handelsregisternummer 3414815 5, hierna ook te noemen: de vereniging. ----
De verschenen persoon verklaarde:
INLEIDING

A. Bij akte op twee en twintig december tweeduizend (22-12-2000) voor mr. P.H.N.
Quist, notaris gevestigd te Amsterdam, verleden, is de vereniging opgericht, -----
onder de naam: Vereniging Waterloop:

B. De stafüten van de vereniging zijn laatstelijk en gedeeltelijk gewijzigd bij akte, -
op zestien januari tweeduizend vij ftien (16-Ol-2015) verleden voor mij, notaris, -
waarbij onder meer de naam is gewijzigd in Leven met blaas - of nierkanker; ----

C. Opvijfnovembertweeduizendzestien(05-Il-2016)heeftdealgemene
vergadering van de vereniging besloten om de statuten van de vereniging te ------
wijzigen en heeft daarbij de verschenen persoon, gemachtigd dit besluit uit te ----
voeren. Dit besluit is schriftelijk vastgelegd in een onderhandse akte die aan deze
akte wordt gehecht. Aan alle formele vereisten betreffende de bijeenroeping voor
en de totstandkoming van het besluit is voldaan.

STÁTUTENWIJZIGING

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging
dat de gewijzigde statuten met ingang van vandaag luiden als volgt:----------------------
ARTIKEL l.----------.
Naam en zetel

l . De vereniging draagt de naam 'Leven met blaas - of nierkanker' en wordt in de
statuten en in het huishoudelijk reglement nader aangeduid als de 'vereniging'.---

2. ZijheefthaarzetelindegemeenteAmsterdam.-=
ARTIKEL 2.

Boekjaar-------
'?Hetboekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. --------
ÁRTIKEL 3. -.
Doel -------=

1. Deverenigingheefttendoel:
a. de totstandkoming van contacten in het hele land tussen (ex-)patiënten met -

blaas- of nierkanker;
het verstrekken van 'informatie en voorlichting aan (ex)-patiënten; -------------
belangenbehartiging voor (ex-)patiënten. ----------

b.

c.
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De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het opzetten en beheren van netwerken ten behoeve van onderlinge -----------

contacten;----
b. het periodiek verstrekken van infoÏÏnatie aan leden, donateurs, patiënten en -

andere betrokkenen; ------------
het organiseren van-landelijke en regionale bijeenkomsten;----------------------
samenwerking met andere organisaties; ----------------------------=
het participeren in een koeperorganisatie, zijnde de Nederlandse Federatie ---
van Kankerpatiëntenorganisaties;?

f. het verbeteren van de medische en sociale zorg;
g. het bevorderen van de maatschappelijke participatie van (ex-)patiënten; -----
h. het desgewenst inschakelen van deskundigen.

ARTIKEL 4.

Leden, ereleden, steunleden en donateurs-
1. De vereniging kent gewone leden, ereleden, steunleden en donateurs. ----
2. Waar in deze?statuten of in krachtens deze statuten vastgestelde reglementen of -

genomen besluiten sprake is van een lid of leden worden daaronder zowel de ----
gewone leden als de ereleden begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of -
kennelijk anders is bedoeld.-------------------------------=
Gewone leden van de vereniging zijn (ex-)patiënten met blaas- of nierkanker ----
alsmede deelgenoten (bijvoorbeeld paÏtners, ouders, kinderen en andere -----------
betrokkenen).
Ereleden zijn natuurlijke personen die, wegens hun buitengewone verdiensten ---
jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging, door -
de algemene vergadering daartoe zijn benoemd en hun benoeming hebben
aanvaard. -----------=

Steunleden zijn natuurlijke personen die geldelijke middelen (donatie), goederen
en/of diensten verstrekken om de vereniging te ondersteunen. ----------
Donateurs zijn natuurlijke personen die een geldelijke bijdrage leveren aan de ---
vereniging. --------

ARTIKÍ 5.
Toelating?gewone leden en steunleden ---
1. Het verzoek om te worden toegelaten als gewoon lid of steunlid dient schriftelijk

te geschieden bij het bestuur van de vereniging.-----------=
Het bestuur van"de vereniging beslist over de toelating. ---------
Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating ---------
besluiten.

4. Hetlidmaatschapvanledenispersoonlijkenmitsdiennietoverdraagbaar.---------
ARTIKEL 6.---------------------.
Einde lidmaatschap --------------
1. Het lidmaatschap eindigt: ----

a. door de dood van het lid;----
b. door opzegging door het lid;-
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting (royement).--------------------

2.

c.

d.

e.

3.

4.

5.

6.

2.
3.
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2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het ---
einde van het boekjaar, mits schriftelijk en met inachtneming van een
opzeggingsteÏmijn-van ten minste vie'r weken.
Niett;'min is onÏniddellijke beëindiging van het lidmaatschap door opzegging ----
mogelijk: ---------'

indien redelijkerwijs 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 is bekend -----------
geworden of is medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van de ----------
geldelijke rechten en veÏplichtingen;------------
binnen een maand nadat -een lid een 'besluit is medegedeeld tot omzetting van
de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. ----------------

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door -
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar. --------------------------------------------

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan eveneens slechts --------
geschieden tegen het einde van een boekjaar. -
5e opzegging geschiedt door het bestuur, sföriftelijk en met inachtneming van -
een opzeggingsterrnijn van ten minste vier weken.-=
Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan slechts plaatsvinden ----
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het ------------
lidmaatschap te laten voortduren. -------------------
Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door -
tot het einde van het eerstvolgende boekjaar.

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken indien een lid: ---
handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging,
zoals onder meer in het geval dat, ondanks betalingsherinnering, het lid de -
jaarlijkse bijdrage niet of niet tijdig betaalt;

b. de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
De ontzetting geschiedt, met inachtneming van het in lid 5 bepaalde, door het ----
bestuur. Het betrokken lid wordt ten spoedigste, onder opgave van reden(en), ----
schriftelijk van het besluit in kennis gesteld.
Betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in -
beroep te gaan bij de algemene vergadering. -=
Gedurend; de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het ---
beroep kan dan door de algemene vergadering alleen worden gehonoreerd bij ----
besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de ----------
uitgebrachte geldige stemmen. ---

5. Tenaanzienvaneenbesfüurslidgeschiedenzoweldeopzeggingnamensde------
vereniging als de ontzetting, krachtens besluit van de algemene vergadering. Een
dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten ------
minste twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. -----------=
Hem/haar staat geen beroep open als hiervoor is vermeld.---------

6. Indien het lidmaatschap, ongeacht de reden, in de loop van het boekjaar eindigt, -
blijft toch de contributie voor het gehele jaar door het lid verschuldigd tenzij het
bestuur anders besluit. --------------

ÁRTIKEL 7.--------------------------.

a.

C.

a.
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Schorsing-
?l.Ïnde gevallen, genoemd in artikel 6 lid 1 onder d, kan het bestuur een lid als -----

zodanig schorsen yí:>or ten hoogste drie maanden, indien het besfüur niet ----------
voldoende terÏnen aanwezig acht om tot ontzetting te besluiten. ----------------------
Het bepaalde in artikel 6 leden 3 tot en met 5 is van overeenkomstige toepassing.
Schorsing van een bestuurslid als lid van de vereniging, houdt tevens in de -------
schorsing als lid. Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van -
het bestuurslidmaatschap. -----------------

ARTIKEL 8.

Verplichtingen van de leden -------------
1. Deledenvandeverenigingzijnverplicht:-------

a. de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten van de organen van -
de vereniging na te leven;

b. zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de vereniging
worden geschaad; ----------=

Behoudens de in de statuten en het huishoudelijk reglement opgenomen ----------
verplichtingen kunnen aarÏ de leden slechts verplichtingen worden opgelegd door
de algemene vergadering. -------
Door de vereniging kunnen in naam van de leden geen verplichtingen worden ---
aangegaan, dan nadat het bestuur door de algemene vergadering daartoe is -------
gemachtigd.

ARTIKEL 9.?-----------------------------.
Steunleden en donateurs ----------
1. Donateurs en steunleden van de vereniging zijn natuurlijke personen en/of -------

rechtspersonen die op hun verzoek als donateur of steunlid tot de vereniging zijn
toegelaten.
Het bestuur is bevoegd het donateurschap of steunlidmaatschap door schÏaiftelijke
opzegging te doen eindigen. -----------------

ARTiKE'L: 10. -----.
Geldmiddelen-

1. De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:
a. contributies van leden;
b. bijdragenvandonateursensteunleden;-------
c. subsidies; -----------
d. erfstellingen, mits aanvaard onder voorrecht van boedelbeschrijving;----------
e. schenkingen, legaten en andere baten; ---f. andere wette"lijk toegestane middelenJ -

2. De algemene vergadering stelt jaarlijks de contributie van de gewone leden vast. -
ARTIKEL 1l.-.
Organen
'?l.Organen van de vereniging zijn: ------------

a. de algemene vergadering----------------
b, het bestuur------x-------X----
De verenföiWg en degenen die krachtens de wet en de statuten bij haar organisatie
zijn betrokken, moeten zich zodanig jegens elkander gedragen naar hetgeen door
redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. ----------------

ÁRTIKEL 12. -----------.

2.
3.

2.

3.

2.

2.
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Besfüur ----

'?l.a. Het bestuur bestaat uit ten minste drie (3) en ten hoogste zeven (7) leden. ----
Indien het bestuur te eniger tijd uit minder dan vijf leden bestaat, blijft het ---
een bevoegd bestuur onverminderd de verplichting in de vacatures te ---------
vo orzien. --------------------------------------------------------------------------------- -

b. Het bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen, bestaande uit de voorzitter,
de secretaris en de penningmeester. =
Bestuursleden dienen meerderjarig te zijn. ------------------------------------------
De algemene vergadering stelt, met inachtneming van het vorenstaande, het
aantal bestuursleden vast.-=

De bestuursleden dienen lid te zijn van de vereniging. ----------------
Elke bestuurder is ten opzichte van de vereniging gehouden tot een -----------
behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. ------------------------------
Bestuursleden worden door de algemene vergadering uit de gestelde ---------
kandidaten benoemd. -

b. De benoeming van de voorzitter geschiedt in functie. Het bestuur wijst zelf -
uit zijn midden een secretaris en penningmeester aan. ----
Alle Ïeden hebben het recht schri'ftelijk kandidaten te stellen voor het ---------
bestuur. ------------------------------------------------'

Bestuursleden hebben gedurende vier (4) jaren zitting in het bestuur en ------
treden af volgens een op te maken rooster van aftreden. Dit rooster dient ----
zodanig te worden opgesteld dat voorzitter, secretaris penningmeester ieder -
in een ander jaar aftreden.

b. Aftredende besfüursleden zijn maximaal twee keer achtereen -----
herbenoembaar. -----

In een füssentijdse vacature wordt door het bestuur voorzien tot de ------------
eersfüolgende algemene vergadering. ----------

Na benoeming door de algemene vergadering treedt een tussentijds benoemd ----
bestuurslid af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou zijn afgetreden.
a. Een bestuurslid kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen ---

tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd, worden ontslagen of geschorst.
Voor een dergelijk besluit is een meerderheid vereist van ten rninste twee ---
derde van de uitgebrachte geldige steÏÏunen.

b. De schorsing va; een bestuurslid, die niet binnen drie maanden wordt --------
gevolgd door ontslag, eindigt door verloop van die termijn. ---------------------

ARTIKEL 13.

Bevoegdheden bestuur ----------------------------------------------
1. Behoudens beperkingen krachtens deze statuten is het bestuur belast met het -----

besturen van de vereniging. ------=
2. Hetbestuurkan,totwederopze7ging,takenenbevoegdhedendelegerenaaneen

dagelijks bestuur. ------------=
3. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De -

vereniging wordt voorts vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende ---
besfüursleden.

4. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en van de gezamenlijk -----
handelende bestuursleden kan niet worden beperkt of aan voorwaarden worden -
gebonden. -------

2.

3.

4.

C.

d.

e.

f.

a.

C.

a.

C.
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De vertegenwoordigingsbevoegdheid van personen aan wie volmacht is verleend
kan in die volmacht naar aard en omvang worden beperkt enlof aan voorwaarden
worden gebonden. ----------=

5. Personen aan wie op grond van hetzij deze stafüten hetzij een volmacht -----------
vertegenwoordigingsbevoegdheid is verleend, oefenen die bevoegdheid niet uit -
dan nadat hiertoe een bestuursbesluit is genomen, waarbij tot het aangaan van de
betreffende rechtshandeling is besloten. -

6. Voor het aangaan van geldÏeningen, alsmede voor het kopen, vervreemden en ---
bezwaren van registergoederen, voor oprichting van en deelname aan --------------
rechtspersonen, voor overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of -----
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich ---
voor de schuld van een derde verbindt, behoeft het bestuur de voorafgaande ------
goedkeuring van de algemene vergadering. -------

ARTIKEL 14. I-.
Algemene vergadering-=
1. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar wordt een algemene vergadering

gehouden, hierna te noemen 'jaarvergadering'.
De datuÏnavan deze vergadering wordt bepaald in de vorige jaarvergadering. ------

2. De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het besfüur, met inachtneming ---
van een termijn van ten minste vier weken. De bijeenroeping geschiedt door -----
een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling. Onder schriftelijk wordt in
deze statuten ook verstaan digitaal.

3. In de jaarvergadering brengt 'het bestuur verslag uit over de gang van zaken in de
vereniging en legt het, onder overlegging van een jaarverslag, de balans en de ---
staat van baten en lasten met een toelichting, rekening en verantwoording af van
zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid. Deze sfükken moeten vooraf -----
worden ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een
of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. -

4. Het jaarverslag, de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting -----
wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
Nadat het voorstel tot vaststelling van het jaarverslag, de balans en de staat van -
baten en lasten met een toelichting aan de orde is geweest, zal aan de algemene -
vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de
besfüursleden voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, -----
voor zover van dat beleid uit het vastgestelde jaarverslag, de balans en de staat -
van baten en lasten met een toelichting blijkt of aan de algemene vergadering is -
bekend gemaakt. -----------------------------

5. Deagendavoordejaarvergaderingomvattenminstedevolgendepunten:---------
vaststelling besluitenlijst van de vorige jaarvergadering; -------------
vaststelling van het jaarverslag; --------------=
verslag van de kascoÏmnissie;?:L?
vaststelling van de jaarrekening;------decharge van-de-be'stuur-sled-en'van het gevoerde beleid; ------
vastsföThfög-;an de- b'egrotfög voor het komende en/of lopende boekjaar; ------
benoeming bestuursleden; -----------------
benoeming leden van de kascoÏnmissie; ---------------------------------------------
benoeming leden overige commissies;--------

a.

b.
C.

d.

e.

f.

g.
h.
i.
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j. ingekomen voorstellen;
'k. vaststelling dafüm volgende jaarvergadering.

6. De algemene vergadering neemt"al die besluiten, die nuttig of nodig worden -----
geacht voor een goed functioneren van de vereniging. ------------=

7. De jaarvergadering wordt bij voorkeur voorafgegaan door een -----------
informatiebijeenkomst voor alle leden, donateurs, hun familie en -------------------
belangstellenden. --------------=

ÁRTIKEL 15. ---------------

Buitengewone ledenvergadering -----------------
1. Behalvedeinartikell4genoemdejaarvergaderingkunnenookanderealgemene

vergaderingen worden gehouden, hierna te noemen buitengewone ------------------
ledenvergaderingen. ----------------------------=

2. Buitengewone ledenvergaderingen worden zo dikwijls gehouden als het besfüur -
dit wenselijk acht alsmede zo dikwijls dit schriftelijk, met opgave van de te ------
behandelen onderwerpen, wordt verzocht door ten minste een tiende van het -----
aantal leden. ----

3. Na ontvangst van een verzoek, als bedoeld in lid 2 van dit artikel is het bestuur -
verplicht tot bijeenroeping van een buitengewone ledenvergadering op een -------
termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. ---------------
Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen twee weken nadat de in de -------
vorige zin bedoelde termijn is verstreken, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de
ver- zoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur -
de jaarvergadering bijeenroept.---

ARTIÜL 16r -------J
Stemrecht
?l.Behalve de leden die ingevolge artikel 7 zijn geschorst, hebben alle gewone en -

ereleden van de vereniging toegang tot een algemene vergadering, alwaar zij -----
ieder één stem hebben.-=

2. Een stemgerechtigd lid, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan een ander ------
stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn -----
stem. Een stemgerechtigd lid kan slechts beschikken over maximaal twee
volmachten. De volmacht geldt alleen voor de daarin genoemde algemene --------
vergadering. ----

3. Eenéénsteffligbesluitvanaldegenen,dieindealgemenevergadering
stemgerechtigd zijn, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft, mits met ----
voorkennis van het besfüur genomen, dezelfde rechtskracht als een besluit van de
algemene vergadering. -----

4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen geschiedt -
schriftelijk.

5. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij gewone meerderheid ---
van de uitgebrachte geldige stemmen, voor zover de statuten niet anders bepalen.

ÁRTIKEL 17.

Leiding en verslaglegging -----------------------
1. De voorzitter leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid zal één yan de andere -

bestuursleden als voorzitter van de vergadering optreden.
2. Het door de voorzitter in de algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent

de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van -
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een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk ----------
vastgelegd besluit. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel -
yan de yoorzitter 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 stemgerechtigde ---------
aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen
van de oorspronkelijke stemming.
Van de op een algemene vergadering behandelde agendapunten wordt door de ---
secretaris of een door de voorzitter aangewezen lid van de vereniging een ---------
besluitenlijst opgesteld. Deze besluitenlijst wordt in de eerstkomende algemene -
vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris -
ondertekend. ---

ARTIKEL 18. ------------------------
Kascornmissie ---------

1. De kascommissie bestaat uit drie leden, die jaarlijks door de algemene ------------
vergadering worden benoemd. Aftredende leden van de kascoÏÏunissie zijn ten ---
hoogste twee keer achtereen terstond herbenoembaar. --------
De algemene vergadering zal tevens jaarlijks één reservelid benoemen. ------------
Het lidmaatschap van de kascommissie is niet verenigbaar met het lidmaatschap
van het bestuur. ------------=
De kascomÏnissie is belast met het onderzoek als verÏneld in aÏtikel 141id 3. ------
De kascommissie heeft te allen tijde het recht de boeken en bescheiden van de ---
vereniging te controleren op een locatie te bepalen door de penningmeester.-------
Zij is verplicht deze controle ten minste éénmaal per jaar uit te voeren en wel ----
vóór de jaarvergadering.----------------=
De penningmeester is gehouden de kascommissie daartoe tijdig uit te nodigen. -
De kascommissie brengt in de jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. -
Het bestuur is veíplicht aan de kascommissie alle door haar gewenste -------------
inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging
te tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. ------
De kascomrnissie kan, indien haar onderzoek bijzondere boekhoudkundige -------
kennis vereist, zich voor rekening van de vereniging door een deskundige doen -
bijstaan. -------=
De kascommissie overlegt vooraf met het bestuur over de daaraan verbonden ----
kosten. Bereiken zij hierover geen overeenstemming dan beslist de algemene ----
vergadering. -------------------------

ARTIKEL 19.
Overige comÏnissies
1. Het bestuur en de algemene vergadering zijn bevoegd coÏmnissies in te stellen en

de leden van die comrnissies te benoemen, te schorsen en te ontslaan. --------------
Temij de samenstelling, taken en bevoegdheden van een commissie in de --------
statuten of het huishoudelijk reglement zijn geregeld, worden deze vastgesteld ---
door het orgaan dat de commissie heeft ingesteld. -------
Een commissie is verantwoording verschuldigd aan het orgaan dat haar heeft ----
ingesteld. Zij brengt schriftelijk verslag uit aan de opdrachtgevers op een door ---
laatstgenoemden te bepalen tijd en wijze, met inachtneming van de schriftelijke -
richtlijnen die aan de coÏnmissie zijn verstrekt.

3.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

2.

3.
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.tal4. Tenzij anders is bepaald of besloten, bestaat een commissie uit een oneven aaní
van ten minste drie leden. De leden van een corÏunissie worden telkens ---
benoemd voor de duur van drie jaar en kunnen aansluitend voor eenzelfde
periode worden herbenoemd. -----------------

5. '#enzij anders is bepaald of besloten, bestaat elke cormnissie uit een voorzitter, -
een secretaris en één of meer leden.

6. De voorzitter wordt in functie benoemd. De leden van een commissie verdelen in

onderling overleg de overige functies. =
ÁRTIKEL 20.

Maatregelen-------------
Ö.-Hetbestuur kan, bij overtreding van deze statuten en/of het huishoudelijk -

reglement dan wel in gevallen van gebleken verwaarlozing van de belangen van -
de vereniging en/of het niet nakomen van enige verplichting jegens de ------------
vereniging, de navolgende maatregelen opleggen: ---
a. berisping;
b. ontzegging van het recht om aan een of meer bijeenkomsten of activiteiten -

van de vereniging deel te nemen;
C. schorsing;
d. ontzetting (royement). ----

2. Tegen een maatregel staat, binnen een termijn van één maand na ontvangst van -
het besluit, beroep open bij de algemene vergadering.
Het instellen van"een beroep heeft geen schorsende ;erking.

ÁRTIKEL 21.-.

Wiiziging van de stafüten-
1. Wijzigingvandestatutenkanslechtsplaatsvindenopvoorstelvanhetbesfüur---

door een besluit van de algemene vergadering, waartoe door het bestuur is
opgeroepen met inachtneming van een terÏnijn van vier weken. In de oproeping -
dient de mededeling te worden opgenomen, dat daarin een wijziging van de ------
statuten wordt voorgesteld. Een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde
wijziging(en) is (zijn) opgenomen, wordt met de oproeping meegestuurd.----------
Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ----
vergadering met een meerderheid van ten minste twee derde van het aantal -------
uitgebrachte geldige stemmen. ------------=

3. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene -----------
vergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig zijn en het besluit tot wijziging
van de statuten met algemene stern?rnen wordt genomen.

ÁRTIKEL 22.
Notariële akte----------
-1 . -De wijziging van de statuten treedt niet eerder in werking dan nadat daarvan een

notariële akte is opgemaakt. ---=
2. 'Het bestuur is verpÏÍcht een authentiek afschrift van de wijziging en de ---=

gewijzigde statuten te deponeren ten kantore van de Kamer van Koophandel en -
Fabrieken te Amsterdam.-----------

ÁRTIKEL 23.

Ontbinding en vereffening---------

2.
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1. De vereniging kan slechts op voorstel van het bestuur worden ontbonden door ---
een besluit van de algemene vergadering, waar ten minste drie vierde van het ----
aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
Het besluit rot ontbinding dient te worden genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

2. Bij gebreke van het quorum kan, ongeacht het-aantal ter vergadering aanwezige -
leden, tot ontbinding worden besloten op een tweede vergadering, die ten minste
vier weken en ten hoogste zes weken na de in lid 1 van dit artikel bedoelde -------
algemene vergadering, moet worden gehouden.
Het besluit tot ontbinding dient te wo';den genomen met een meerderheid van ten
minste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen.

3. Bij de oproeping tot de in de leden l en 2 van dit aÏtikel bedoelde vergaderingen
moet worden medegedeeld dat op deze vergadering(en) wordt voorgesteld de ----
vereniging te ontbinden. -----

4. Bij de-oproeping tot de in lid l van dit artikel bedoelde vergadering dient tevens
te worden medegedeeld op welke datum de tweede vergadering wordt gehouden
indien bij de eerste vergadering het vereiste quorum niet aanwezig is. --------------

5. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, ----------
geschiedt de vereffening door het bestuur. ---------------=

6. Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor door de algemene vergadering -
te bepalen doeleinden, die het meest met het doel van de vereniging overeen- ----
stemmen.

7. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit voor de ---------
vereffening van haar vermogen nodig is.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de stafüten en reglementen -
voor zover mogelijk van kracht.----------------
In sfükken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam
worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'. -----

ARTIKEL 24.

Huishoudeliik reglement-----
1. Het bestuur dient door middel van een huishoudelijk reglement nadere regels te -

geven omtrent het lidmaatschap, de donateurs, het bedrag van de contributies en
geldelijke bijdrage van de donateurs, de werkzaamheden van het bestuur, de -----
vergaderingen, de wijze van uitoefening van het steÏnrecht, en alle andere verdere
onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt. -------

2. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die afwijken van of -
in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de stafüten tenzij de afwijking
door de wet of de statuten wordt toegestaan.

3. Eenwijzigingvanhethuishoudelijk?reglementgeschiedtdooreenbesluitvanhet
besfüur. Het bestuur stelt de gewone leden en ereleden op de hoogte van het ------
voornemen tot wijziging van het huishoudelijk reglement. Het bestuur stelt de ---
leden vier (4) weken in de gelegenheid hun zienswijzen kenbaar te maken. Het -
bestuur betrekt de zienswijzen bij haar besluit over de wijziging van het -----------
huishoudelijk reglement. Tot wijziging van het huishoudelijk reglement kan -----
slechts worden besloten door het besfüur met een meerderheid van ten minste ----
twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen in een ----------------------
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bestuursvergadering waarin ten minste drie/vierde (3/4e) van het aantal ------------
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. -------

AANGEHECHTE STUKKEN --------

Aan deze akte zal worden gehecht: -------
een besluit tot statutenwijziging.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -
WAARVAN AKTE is verleden te Doesburg op de datum in het hoofd van deze akte
vermeld. ------------------------------------=

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en
toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de ----
akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben -----------
ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis 7enomen en te zijn gewezen -
op de gevolgen die uit de akte voortvloeien. Deze akte is beperkt voorgelezen en -----
onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens ---
door mij, notaris. -------
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

(
/

)
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