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STATUTENWIJZIGING
betreft : 's-Gravelandse Harmonie B.M.O.L.

Heden, twaalf december,

tweeduizend een, verschijnt voor mij,
mr. Arie Willy Rehorst, kandidaat-notaris,
is. hierna te noemen: "notaris", waarnemer
van mr. Georg Henricus Denninger, notari s te Hilversum:
de heer Johannes Frans BOS, geboren te Groningen op dertien oktober
negentienhonderd achtenveertig, wonend e te 1241 LP Kortenhoef, Kortenhoefsedijk 45,
gehuwd, zich legitimerend met een rijbewijs, nuÍnmer 3169906132 (afgegeven te 'sGraveland op drie maart tweeduizend),
te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de
vereniging: 's-Gravelandse Harmonie B.M.O.L. (Bevriend Met Onze Leden),
statutair gevestigd te 's-Graveland. kantoorhoudende te 1241LD Kortenhoef, De Kwakel 52, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Hilversum onder dossiemummer 40516248, hierna te noemen: "de Vereniging". Van voormelde volmacht bhjkt uit een onderhandse akte van volmacht welke aan
-deze akte is gehecht
De verschijnende peÍsoon, handelende als voormeld, verklaarde dat de Vereniging bij haar Algemene Vergadering van drie mei negentienhonderd achtennegentig en
vervolgens bij haar Extra Algemene Ledenvergadering van zesentwintig oktober
tweeduizend, overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 van de statuten van de Vereniging, heeft besloten de statuten te wijzigen, van welke besluitvorming blijkt uit een exemplaar van beide notuien die aan deze akte worden gehecht.
Ter uitvoering van het voormelde besluit van de algemene ledenvergadering
verklaarde de verschijnende persoon de statuten van de Vereniging te wijzigen en
vast te stellen als volp5t:NAAM. ZETEL EN DUUR

Artikel

1.

1

De vereniging is genaamd: 's-Gravelandse Muziekvereniging B.M.O.L.

2.Deverenigingisgevestigdte's.Grave1and.
3. De vereniging is opgericht op elf februari achttienhonderd negen en negentig
voor onbepaalde tijd
DOEL

-

Artikel2
De vereniging stelt zich ten doel de muzikale toonkunst te bevorderen en het
showelement naar voren te brengen.
De vereniging tracht dit doel te bereiken door:
a. het onder leiding van een dirigent casu quo instrukteur houden van vastgestelde
repetrttes;
b. het geven van concerten, uitvoeringen en marsen;
c. alle andere wettige middelen die bevorderlijk kunnen zijn aan het doel._ONDERDELEN

Artikel

3

De vereniging bestaat uit de volgende onderdelen:
{
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een harmonie:
een slagr,verkgroep:
een gemengd koor.

Andere onderdelen kunnen hieraan r,vorden toegevoegd.
De vereniging is aangesloten bij de KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen) en heeft zich te houden aan de bepalingen, vastgelegd in de
statuten van deze Federatie. Voor de plaatselijke en regionale belangen op het terrein
van de amateuristische muziekbeoefeningzal de vereniging voor zover mogelijk
loyaal medewerking verlenen aan de richtlijnen en afspraken welke in het
p1aatselijkesamenwerkingsverbandworden8emaakt.

LEDEN en LIDMAATSCHAP

Artikel4

l.

2.

a

4.

5.

De vereniging kent:
a. leden;
b. aspirant-leden;
c. ereleden.
Leden zijn natuurlijke personen. die de zestienjarige leeftijd bereikt hebben en die voldoen aan de bij ofkrachtens deze statuten ten aanzien van het
lidmaatschap gestelde vereisten, en die na aanmelding, overeenkomstig het
daaromtrent brj of krachtens deze stafuten bepaalde, als zodanig tot de
vereniging zijn toegelaten.
Aspirant-leden zljnztj die evenals de leden hiervoor genoemd, aan de
activiteiten van de vereniging deelnemen, doch nog niet de zestienjarige leeftijd
hebben bereikt.
Aan aspirant-leden komen alle lidmaatschapsrechten toe, met dien verstande, dat
die rechten op de algemene ledenvergadering door hun wettelijk
verte genwoordi ger(s) worden. uitgeoefend
Ereleden zijn natuurlijke personen die op grond van buitengewone verdiensten voor de vereniging op voordracht van het bestuur of van tenminste tien
stemgerechtigde leden in de algemene ledenvergadering, bij besluit genomen
met tenminste twee/ derde der geldige uitgebrachte stemmen als zodanig zijn - benoemd
Ereleden hebben dezolfde rechten en verplichtingen als de overige leden, doch zijn vrij gesteid van contributiebetaling.
Ontslag als erelid geschiedt op voordracht van het bestuur of van tenminste tien
stemgerechtigde leden door de algemene vergadering bij besluit genomen met ten minste twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen
Waar in de statuten gesproken r.vordt van lid of leden wordíworden daaronder verstaan zowel de leden, als de ereleden, tenzij het tegendeel blijkt.
Als een bepaald recht of een bepaalde plicht in deze statuten vermeld, ook op
aspirant-leden van toepassing is zal dat uitdrukkelijk worden vermeld.-

Artikel

1.

2.

5

Om als lid of aspirant lid tot de vereniging te worden toegelaten, dient, men zich
schrittelijk bij het bestuur aan te melden.
Het bestuur beslist over de toelating als lid of aspirant-lid. Van een beslissing tot
toelating casu quo afr,vijzing wordt door het bestuur aan betrokkene ten ..=-.
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3.

spoedigste schriftelijk kennis gegeven Bij niet-toelating van een lid of aspirantlid kan deze zich wenden tot het bestuur om een buitengewone algemen
ledenvergadering te beleggen om alsnog tot toelating te besluiten.
Onder de zorg van de secretaris wordt een ledenregister gehouden
Het register bevat ten aanzien van elk lid en aspirant-lid de naam, voorletters,
adres, woonplaats, en de datum van toetreding en uittreding.

-

-

Artikel6
Het lidmaatschap is persoonlijk. Het is niet vatbaar voor medegerechtigdheid en kan
niet worden verkregen door overgang ofdoor overdracht.

Artikel T
l. Elk lid heeft toegang tot de algemene ledenvergadering en heeft het recht aldaar
het woord te voeren, voorstellen te doen en stem uit te brengen. Onverminderd het dienaangaande in deze statuten nader bepaalde is elk lid benoembaar tot
enige functie in de vereniging.
2. Onverminderd het overigens bij de wet, bij of krachtens deze statuten of bij
besluit van het bestuur ofvan enig ander orgaan der vereniging bepaalde, hebben
de leden het recht, van de door het bestuur aan te wijzen voorzieningen en
diensten vanwege de vereniging gebruik te maken, een en ander overeenkomstig
terzake geldende reglementen, besluiten en gebruik en onder voorwaarden als
door het bestuur zijn vastgesteld.
Door aanvaarding van het lidmaatschap en door toetreding tot de vereniging
verbinden de leden zich, de statuten en reglementen van de vereniging en de
besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of van enig ander
orgaan der vereniging, alsmede de door de vereniging te sluiten overeenkomsten
na te leven en de verplichtingen, welke de vereniging in naam van haar leden
mogeiijkerwijs aangaat of welke uit het lidmaatschap voorfvloeien, te
aanvaarden en na te komen. Het lid kan zich niet beroepen op onbekendheid met
de statuten, reglementen en besluiten teneinde zich aldus aan enige verplichting
jegens de vereniging te onttrekken.
Ieder lid is gehouden een contributie waarvan het bedrag door de algemene
vergadering wordt vastgesteld, aan de vereniging te voldoen. Naast contributie kan ter dekking van bepaalde bijzondere uitgaven van de leden een hoofdelijke omslag geheven r.vorden, welke omslag door de algemene vergadering wordt
vastgesteld.
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevalien gehele of gedeeltelijke ontheffing
van de verplichting tot het betalen van contributie te verlenen.
Een lid kan niet de toepasselijkheid van een besluit, waarbij de verplichtingen
van de leden, zo geldelijke als overige,zijnverzwaard, te zijnen opzichte door opzegging van zijn lidmaatschap uitsluiten, onverminderd het omtrent opzegging
door het lid bepaalde in artikel 8.
ingeval het lidmaatschap eindigt in de loop van enig verenigingsjaar, ongeacht door welke oorzaak of om welke reden ook, blijft niettemin de contributie
verschuldigd tot het einde van het kwartaal waarin opzegging plaatsvond, voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur in bijzondere gevallen
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7.
8.

Aan de leden kunnen niet andere verplichtingen dan die, welke in deze statuten
zijn vermeld of bedoeld, worden opgelegd, dan nadat de algemene
ledenvergadering heeft besloten daarin toe te stemmen
Bij besluit of reglement kan het bestuur nadere regels geven omtrent onder meer
de invordering en de wijze alsmede het tijdstip waarop aan de geldelijke
verplichtingen door de leden moet zijn voldaan.

Artikel

8

l.Behoudensdooroverlijdenvanhet1ideindigthetlidmaatschapdoor:a. opzegging door het

2.

4.

5.

6.

7.

lid;

b. opzegging namens de vereniging, blj besluit van het bestuur;
c. ontzetting bij besluit van de algemene vergadering.
Van opzegging wordt schriftelijk kennis gegeven aan casu quo door het bestuur.
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van een kwartaal en met
inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid doet het lidmaatschap
eindigen op het volgens deze statuten vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de
datum waartegen was opgezegd tenzij de opzegging tussentijds wordt herroepen.
In afivijking van het in lid 2 omtrent het opzeggingstijdstip en de
opzeggingst ermijn bepaalde, kan het lidmaatschap te allen tijde met
onmiddeliijke ingang worden beëindigd, indien van het lid danwel van de
vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden, het lidmaatschap te laten
-voortduren.
Tot opzegging, namens de vereniging kan slechts worden besloten in na te
melden gevallen:
a. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging zo geldelijke als
overige, bij herhaling of in emstige mate niet nakomt, in het bijzonder
wanneer een lid binnen één maand nadat hij brj schriftelijke sommatie tot
- betaling van achterstallige contributie, omslag of enige andere heffing
vanwege de vereniging is gemaand, niet betaald heeft;
b. wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de bij of krachtens deze
statuten ten aanzien van het lidmaatschap gestelde vereisten;
wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden, het
lidmaatschap te laten voortduren.
Van een besluit tot opzegging namens de vereniging wordt onverwijld
schriftelijk met opgaaf van reden(en) aan het betrokken lid kennisgegeven.
Tot ontzetting uit het lidmaatschap kan slechts worden besloten indien:- of
a. een lid handelt in strijd met de statuten en reglementen van de vereniging
met de besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of enig
ander orgaan van de vereniging;
b. een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
Betrokkene wordt ten spoedigste door het bestuur bij schriftelijke kennisgeving,
met opgaaf van reden(en), van een besluit tot ontzetting in kennis gesteld.Tegen een besluit tot opzegging van het lidmaatschap in de gevallen bedoeld in
lid 5 onder a en c, staat betrokkene binnen één maand na ontvangst van de
kennisgeving van het besiuit beroep open op de algemene ledenvergadering
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep, is het lid geschgr3l l.-- ol
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8.

Tenaanzien van een bestuurslid geschiedt opzegging namens de
vereniging brj besluit van de algemene ledenvergadering.
Een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontzetting uit het
lidmaatschap wordt genomen met een meerderheid van tenminste tweeiderde
van het aantal uitgebrachte stemmen
10. Zlj, wier lidmaatschap, op welke wijze ook, is geëindigd, verliezen daardoor alle
voor hen aan het lidmaatschap verbonden rechten en functies, en zijn-verplicht op eerste vordering daartoe door het bestuur. aan de vereniging te voldoen al
hetgeen zij, url weiken hoofde ook, aan de vereniging verschuldigd zijn.- BEGTINSTIGERS EN DONATEURS

Artikel9

l.

Begunstigers en donateurs zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die zich
jegens de vereniging verplichten tot voldoening van een jaarlijkse bijdrêg€,
waaÍvan het minimum door de algemene ledenvergadering wordt bepaald en-die
als begunstiger of donateur door het bestuur zijn aangenomen.
2. Begunstigers en donateurs zijn geen leden van de vereniging als bedoeld in de artikelen 4, 5, 6,7 en 8 en hebben geen andere rechten en verplichtingen, dan die
welke aan hen, bij of krachtens de statuten en reglementen van de vereniging
zijn toegekend of opgelegd
3. Begunstigers en donateurs hebben het recht om de algemene ledenvergadering bij te wonen. Zlj zljn niet stemgerechtigd.
4. Donateurs en begunstigers hebben het recht door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen onder de voorwaarden van het huishoudelijk
reglement.
BESTUUR

Artikel

1.

2.

3.
4.
5.

10

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste zeven en tÈn hoogste negen personen.
Voorzitter, secretaris en penningmeester vofinen gezamenlijk het dagehjks
bestuur. Deze bestuursfuncties zijn niet met elkaar verenigbaar.
De overige bestuursfuncties worden zoveel mogelijk gelijkelijk over de
verenigingsonderdelen verdeeld. Ieder verenigingsonderdeel is door tenminste één lid in dit deel van het bestuur vertegenwoordigd. Geen van de onderdelen kan een meerderheid vormen in het bestuur.
Verkiesbaar ais bestuurslid zijn slechts leden van de vereniging, of wettelijke
vertegenwoordigers van aspirant leden.
De leden van het bestuur treden in beginsel twee jaar na hun benoeming af. Een
aftredend bestuurslid is terstond herbenoembaar. Een herbenoeming betekent
niet zonder meer herbenoeming in dezelfde functie.
In vacatures in het bestuur, hoe ook ontstaan, wordt op de eerstvolgende
a I gemene ledenvergadering voorzien.
Daalt echter door een ontstane vacature(s) het aantal bestuursleden tot beneden
het aantal dat ingevolge artikel 10 lid 1 is vereist, dan dienen de overgebleven bestuursleden op een termijn van niet langer dan vier weken na het ontstaan van
de betreffende vacattre(s) een algemene ledenvergadering bijeen te rg_epg1.
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waaÍop in de ontstane vacatrue(s) wordt voorzien, zodanig, dat tenminste het
ingevolge voormeld artikel vereiste aantal wordt bereikt.
Wie in een tussentijdse vacature is gekozen, neemt op het in het vorige lid van dit artikel vermelde rooster de plaats van zijn voorganger in
Elk bestuurslid kan te allen tijde als zodanig door de algemene vergaderin
worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag dient te zijn
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte
St€mm€n.

-

Een bestuurslid kan te allen tijde ontslag nemen, met inachtneming van een door
hem te bepalen termijn, rvelke niet korter is dan vier weken, door middel van een
schriftelijke kennisgeving daarvan aan het bestuur.

8.Behoudensindeinvoorgaandeledengenoemdegevallen,eindigthetlidmaatschap van het bestuur ingeval van:
a. overlijden;
b. verlies op enige wijze van handelingsbekwaamheid of de vrije beschikking
over zun veffnogen;
c. verlies van het lidmaatschap van de vereniging of verlies van enige andere voor benoeming als bestuurder vereiste hoedanigheid;
9. Het bepaalde in dit artikel is voorzoveel mogelijk van overeenkomstige
toepassing ten aanzien van door de statuten ofdoor het bestuur in het leven
geroepen of te roepen organen, commissies en raden, onder welke benaming -dan
ook, anders dan de directeur en/of de algemene ledenvergadering waaraan
(mede) beslissende bevoegdheden zijn gedelegeerd.
Bij door de algemene ledenvergadering vast te stellen reglement worden nadere
regels vastgesteid omtrent het functioneren van bestuursleden.
BESTUURSTAAK en BEVOEGDHEID

Artikel

1.

Z.

11

Behouciens beperkingen volgens deze statuten, is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging. Het bestuur beheert het vermogen der vereniging.
De taak van het bestuur sluit in de bevoegdheid tot het zelfstandig nemen van
besluiten in alle bestuurlijke aangelegenheden, vallende binnen het doel der
vereniging, en overigens alle aangelegenheden waarin de beslissing bij de wet of
bij deze statuten uitdrukkelijk tot bevoegdheid van het bestuur is verklaard,
onverminderd het bepaalde in anikel 15 lid 3, tot het uitvoering (doen) geven
aan deze besiuiten zomede tot het verrichten van alle daden van bestuur ,
omvattende zowel beheer als beschikking, zulks onverminderd het bepaalde in -

--

-

--

3.
4.

anikel

14

-

Het dagelijks bestuur houdt zichbezig met het verrichten van alle
werkzaamheden voortvloeiende uit en in rechtstreeks verband staande met de
dagelijkse leiding van de vereniging
Het bestuur kan besluitgevende bevoegdheid als bedoeld in lid 2 bij wege van deiegatie overdragen aan het dagelijks bestuur voor bij instructie, reglement of anderszins nader aan te geven gevallen en aangelegenheden, liggende binnen het

kadervandedagelijkseleidingalsbedoeldinvoriglid.-
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Ook ingeval van delegatie handelt het dagelijks bestuur steeds onder
verantwoordelijkheid van het bestuur, aan weik het dagelijks bestuur voor al zijn
handelen verantwoordingsplichtig en rekenplichtig is.
Tot de taak van het dagelijks bestuur behoort mede de voorbereiding van de
vergaderingen van het bestuur en de voorbereiding en uitvoering van de
-besluiten van het bestuur zomede de uitvoering van de besluiten van de
algemene ledenvergadering.
De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene
-ledenvergadering in functie gekozen
De overige functies worden door het bestuur in onderling overleg verdeeld.
Voorzoveei door vorenbedoelde functies niet reeds een verdeling is aangebracht,
verdelen de leden van het bestuur de werkzaamheden verbonden aan de
bestuurstaak tussen hen in onderling overleg. Binnen de wettelijke en statutaire
grenzen vanzijntaak en bevoegdheid, kan het bestuur bij reglement nadere
regels vaststellen omtrent onder meer de werkr,vijze bij de uitvoering van zijntaak, de verdeling van de bestuurstaak tussen de leden van het bestuur, de
verdeling van de werkzaamheden tussen het bestuur en het dagelijks bestuur, en
de inhoud van de onderscheidene functies van de leden van het bestuur.
Wanneer het bestuur alsook het dagelijks bestuur niet voltallig is, vormen de
overgebleven bestuursleden het bestuur, dan wel het <iagelijks bestuur, dat
alsdan volledig bevoegd blijft, onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 7 en'
artikel 14 en onverminderd hun gehoudenheid te voorzien in de vacature(s) op de voet van het dienaangaande bepaalde in artikel 10.
Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke
vervulling van de hem opgedragen taak.
Indien het een aangelegenheid betreft, welke tot de werkkring van twee of meer
bestuurders behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk, tenzij hij ber.vijst,
dat de tekortkoming niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in

hettreffenvanmaatregelenomdegevolgendaarvanaftewenden.COlv{MISSIES

Artikel

1.

12

Binnen ieder verenigingsonderdeel is een onderdeelcommissie actief die wordt gevormd door een bestuurslid en een lid van het betreffende onderdeel, dat bij voorkeur geen lid is van het bestuur. Commissieleden vertegenwoordigen hun onderdeel
Deze commissies oetènen , onder verantwoordelijkheid van het bestuur, alle
taken uit die noodzakelijk en gebruikelijk zijn, ter behartiging van de belangen
- van de vereniging in het algemeen, en van het verenigingsonderdeel in het
bijzonder. Wat noodzakel ijk en gebruikelijk is, wordt geregeld in het
huishoudeiij k reglement.
Voor activiteiten die buiten deze taakstelling valien behoeven de
commissieleden schriftelijke machtiging van de voorzitter van de vereniging.
Het aannemen van optredens behoort niet tot taak van de commissies, dan na
goedkeuring hiervan door het bestuur. Wanneer deze toestemming gegeven is, bindt de overeenkomst van een van de commissieieden van een onderdee.l-het J
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gehele onderdeel. Andere onderdelen worden niet door dergelijke
overeenkomsten gebonden.

Leden die geen bestuurslid van de vereniging zijn, kunnen als commissielid
slechts worden benoemd door het bestuur van de vereniging. Het bestuur
benoemt het lid niet ais commissielid, wanneer blijkt dat tegen benoeming van dit lid. vanuit het betreffende verenigingsonderdeel, emstige bezwaren bestaan.
De benoeming tot commissielid kan mondeling en schriftelijk geschieden. Het onderdeel wordt van de benoeming in kennis gesteld door een lid van het
dagelijks bestuur
3. Een lid kan zich zor,vel mondeling als schriftelijk beschikbaar stellen als ..--commissielid.
4. Commissies kunnen zich laten bijstaan door anderen.
BESTUURSVERGADERING en BESLUITVORMING.

Artikel

13

1.

Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar en voorts zo dikwijls als zulks
ingevolge deze statutenzal zijn vereist, danwel als zulks door tenminste drie
leden van het bestuur onder opgave van de te behandelen onderwerpen wordtverzocht. Wordt in het laatste gevai aan vorenbedoeld verzoek door het bestuur
niet binnen drie weken na ontvangst van het verzoek gevolg gegeven, dan zijn de betreffende bestuursleden bevoegd, zelfeen vergadering van het bestuur
bijeen te roepen, zulks overeenkomstig het hiema in dit artikel dienaangaande
- -

2.

De oproeping tot de vergadering geschiedt door de secretaris op een termijn van
tenminste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet
meegerekend.
Elk voorstel wordt ter stemming schriftelijk vastgelegd tenzij tenminste een
gewone meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden zulks op voorstel van
de voorzitter niet nodig oordeelt.
Over elk voorstel wordt afzonderlijk, hoofdelijk en mondeling gestemd. Elk
bestuurslid kan te allen tijde schriftelijke stemming verlangen. Stemming bij acclamatie is mogelijk, indien de voorzitter zulks voorstelt
Over voorstellen betreffende personen wordt steeds schriftelijk gestemd, bij
gesloten en ongetekende briefies.
Als niet uitgebrachte stemmen, voorzoveel betreft schriftehjk uitgebracht
stemmen. gelden stembriefi es welke:
a. blanco, ondertekend en"/of onleesbaar zijn;
b. een persoon niet duidelijk aanwijzen of meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeid.
Elk bestr.rurslid is gerechtigd tot het uitbrengen van één stem.
Voor het kunnen nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist een aanwezigheid
ter vergadering van tenminste een gewone meerderheid van het aantal
bestuursleden. onverminderd het ten aanzien van de geldigheid van besluiten in
het algemeen bepaaide in de artikelen \1.12 en 13 boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek
Een bestuursiid kan zich ter vergadering niet doen veÍte_qenwoordigen.

4.

5.

6.
7.

bepaalde.
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Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is
genomen, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit
oordeei de juistheid daarvan wordt betwist. dan vindt een nieuwe stemming
plaats, wanneeÍ de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke
stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde dit
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de
oorspronkelijke stemming.
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen.
Een besluit wordt alsdan geacht niet te zijn genomen indien niet alle

--

bestuursledenzichvooÍeenbetreffendvoorstelhebbenuitgesprokefl.10. Tenzij deze statuten anders voorschrijven, worden door het bestuur besluiten
genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ingeval de

I

l.

-

stemmen staken zal het betreffende onderwerp op de eerstvolgende
bestuursvergadering wederom in stemming worden gebracht. Indien de stemmen
dan wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
Voorzover door de voorzitter van het bestuur niet aan anderen opgedragen,
houdt de secretaris van het ter vergadering verhandelde en beslotene notulen,
welke ten bewijze van goedkeuring en vaststelling door de vergadering door de
secretaris en door de voorzitter worden getekend.
Desverzocht wordt aan ieder bestuurslid door de secretaris een door deze
ondertekende kopie van de notulen verstrekt. Alle door het bestuur genomen
besluiten worden door de secretaris vermeld in de notulen danwel in een apart

--

- --

besluitenregister.

12. Het bestuur is bevoegd, bepaalde personen als adviseur uit te nodigen tot het
bij wonen v an zrjn vergaderingen

-

bij de besluifvorming een adviserende stem.
Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of een ander lid van
Dezen hebben

la

lJ.

het dagelijks bestuur zulks nodig acht. Op de vergadering van en besluitvorming
door het dagelijks bestuur vindt het in lid 3 en volgende leden bepaalde mutatis
mutandis overeenkomstige toepassing.
14. Bij door de algemene vergadering vast te stellen reglement kunnen nadere regels
worden vastgesteld omtrent vergaderingen van het bestuur, onder meer die met betrekking tot de oproeping ter vergadering, de vaststelling van de agenda, de
plaats en wijze van vergaderen, de orde der vergadering, de stemming en
besluitvorming en de verslaggeving.

-

VERTEGENWOORDIGING

Artikel

1.

2.

14

Behoudens beperkingen vo lgens de statuten is het bestuur belast met het
besturen van de vereniging.
Mits krachtens een daartoe genomen besluit van de algemene ledenvergadering
is het bestuur bevoegd tot:
het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van
registergoederen;
het sluiten van overeenkomsten, waarbij de vereniging:
zich sterk maakt voor een derde;
zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde

a.
b.
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3.
4.
5.

6.

7.

-

zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
Mits krachtens een door de algemene ledenvergadering bekrachtigd besluit van het bestuur, is het bestuur bevoegd in naam van de leden der vereniging rechten
te bedingen en verplichtingen aan te gaan.
Het bestuur doet op de eerstvolgende algemene ledenvergadering mededeling
van de verrichting van de in de leden 2 en3 vermelde rechtshandelingen.
Op het ontbreken van een besluit bedoeld in de aanhef van het tweede lid,
voorzoveel betreft de in dit lid vermelde overeenkomsten, kan door en tegen
derden beroep worden gedaan. Een dergelijk beroep door de vereniging kan- echter eerst slagen, indien het vereiste van bedoeld besluit of enige andere statutaire beperking van de vertegenwoordigingsbevoegdheid waarop de wet
beroep toelaat, dan wel een mogelijke latere wijziging van een dergelijke
beperking, op de door of krachtens de wet voorgeschreven wijzen, juist en
volledig, ten tijde van het sluiten van bedoelde overeenkomsten was openbaar gemaakt, door nederlegging en inschrijving als bedoeld in lid 6
onderscheidenlijk lid 8 van artikel25.
De vereniging kan de nietigheid inroepen van een in naam van de vereniging - overigens bevoegdelijk - venichte rechtshandeling, indien deze niet dienstig kan
zijn tot de verwezenlijking van het doel der vereniging en buitendien de
wederpartij van de vereniging wist of kon weten, dat het doel werd
overschreden. Deze bevoegdheid vervalt naverloop van een aan de vereniging door een onmiddellijk belanghebbende daartoe gestelde redelijke termijn.De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur,
alsmede door het dagelijks bestuur

ALGEMENE LEDENVERGADERING. TAAK en BEVOEGDHEID
Artikel 15
'' De algemene ledenvergadering als besluitgevend orgaan der vereniging wordt

2.
3.
4.
5.

-

gevormd door de gezamenlijke leden der vereniging.
De algemene ledenvergadering heeft tot taak de vaststelling van het algemene kader voor het beleid der vereniging alsmede de vaststelling van regels omtrent
de inrichting en organisatiestrukluur van de vereniging.
Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur omtrent het te volgen
beleid.
Het mede opzetten van het jaarprogramma en mede uitvoeren van de
werkplannen van de vereniging en haar zelfstandige onderdelen.
Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden *
toe, die niet door de wet of bij deze statuten aan het bestuur of aan enig ander
orgaan der vereniging zijn opgedragen

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN
Artikel 16
l. Tenminste eenmaal per jaar wordt, binnen zes maanden na afloop van een

2.

boekjaar een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.
Genoemde termijn kan voor ieder jaar afzonderlijk door de algemene
ledenvergadering worden verlengd.
Overigens wordt, behoudens krachtens besluit van het bestuur, een algemene
ledenvergadering gehouden op schriftelijk verzoek van tenminste tien leden of -
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zoveel minder leden als tezamen bevoegd zijn tot het uitbrengen van één/tiende
gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene ledenvergadering, onder
opgave van naar hun wens te behandelen onderuverpen, in welk geval het bestuur
verpiicht is, een algemene ledenvergadering bijeen te roepen op een termijn van
niet langer dan vier weken. Wordt niet binnen veertien dagen door het bestuur
aan bedoeld verzoek gevolg gegeven, dan kunnen de verzoekers zelftot
bijeenroeping van een algemene ledenvergadering overgaan, op de wrjze waarop
het bestuur een algemene ledenvergadering bijeenroept.
Aigemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur door
middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn
van tenminste twaalf dagen, de dag der oproeping en die der ledenvergadering
niet meegerekend
4. De voorzitter en de secretaris van het bestuur fungeren ook als zodanig in de
- aigemene ledenvergadering, en brj belet of ontstentenis van één van hen of van
beiden, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter en/of een secretaris van de betreffende algemene ledenvergadering aan.
5. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de navolgende punten:
a. jaarverslag en rekening en verantwoording door het bestuur;
b. verslag van de bevindingen der financiële commissie;
c. benoeming van de leden van het bestuur en commissie(s).
BESLUITVORMING en BESLUITEN

Artikel

i.

17

Ieder lid heeft ter algemene ledenvergadering recht op het uitbrengen van een
stem.

2.
3.

ï.
Á

-

Een lid kan zich ter algemene ledenvergadering niet doen vertegenwoordigen.Een lid mist stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of zijn
bloedverwanten in rechte iijn betreffen.
Commisieleden kunnen als vertegenwoordiger van een onderdeel op de
algemene ledenvergadering het woord voeren, wanneer binnen de
onderdeelvergadering over het betreffende agendapunt een besluit ls genomen. In deze hoedanigheid hebben ook zij echter geen stemrecht.
Tenzrj bij of krachtens deze statuten anders is voorgeschreven, worden alle
besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met gewone meerderheid
der uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering aanwezige aantal leden.
Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al ziln deze niet in vergadering
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als
een besluit van de algemene ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 3, 4, 5, 8, 10, i I en 12 van artikel 13 vindt mutaties
mutandis overeenkomstige toepassing op besluiten van en besluitvorming door de algemene ledenvergadering.
Bij reglement kan de algemene iedenvergadering nadere regels vaststellen met betrekking tot onder meer de oproeping tot de ledenvergadering, de vaststelling
van de agenda. de orde der vergadering, de wijze en plaats van vergaderen, de
beraadslaging. de stemming, de besluitvorming en de

-

).

-

6.
7.

-

verslaggeving.=--

ONDERDEEL VERGADERINGEN

Artiliel

18
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Commissies kunnen onderdeelvergaderingen beleggen. In beginsel wordt voor deze vergadering een agenda vastgesteld. De leden van het onderdeel dienen
minstens vijf dagen voor de onderdeelvergadering te worden opgeroepen, de dag
der oproeping en de dag van vergadering niet meegerekend. Deze oproeping kan
mondeling geschieden, mits de agenda genoegzaam bekend is gemaakt
wanneer het betreffende onderdeel in zijn voortbestaan wordt bedreigd, of
\,vanneer overeenkomsten met derden in het geding zijn, dan kan terstond een
onderdeelvergadering belegd worden. Deze vergadering neemt geen besluiten
die geen betrekking hebben op de in dit lid genoemde onderwerpen. Besluiten
die uit deze vergadering voortvloeien hebben slecht binnen het betreffende

-

2.

- -

onderdeel hun werking
In de onderdeelvergadering worden besluiten op dezelfde wijze genomen, als op
de algemene ledenvergadering, met het verschil dat:
a. de commissieleden de o nderdeelvergadering voorzitten;
b. aile leden ongeachthun leeftijd een stem mogen uitbrengen.
VERMOGEN en INKOMSTEN

3.

Artikel

19

Het vermogen van de vereniging wordt verkregen uit de navolgende

inkomsten:-

a.contributieSenmogelijkeandereheffingenVanwegedevereniging;-

b.

opbrengsten van het vermogen der vereniging:
subsidies;
d. overige baten.
BOEKHOUDING. REKENI|.IG en VERANTWOORDING en BEGROTING

c.

ru tlNll

1.
2.
3.

aw

vait evenals het verenigingsjaar samen met het kalenderjaar
Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanig
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend. Het bestuur is gehouden de in dit en in volgend lid
bedoelde boeken en bescheiden tien jaren lang te bewaren
De penningmeester sluit na de laatste dag van het boekjaar de boeken van de
vereniging af en stelt daaruit zo spoedig mogelijk doch vóór de eerste april een- FIet boekjaar

balans en een staat van baten en lasten van de vereniging over het verstreken
boekjaar op, en zendt deze stukken binnen veertien dagen daarna aan de leden
van het bestuur en aan de leden van de financiële commissie
Op de jaarvergadering bedoeld in artikel 16 lid 1 legt het bestuur rekening en
verantwoording af over het door haar over het aftelopen boekjaar gevoerde
bestuur. Daartoe brengt de secretaris zijn jaarverslag uit en legt de
penningmeester de balans en de staat van baten en lasten over het betrokken
boekjaar, vergezeld van een toelichting op deze stukken (dejaanekening) over,

--

4.

-

-

zulkstergoedketrringenvaStStel1ingdoordealgemenevergadering.-

5.
6.

Na verloop van de in dit artikel bedoelde termijn kan ieder lid in rechte rekening
en verantwoording van het bestuur vorderen.
Het bestuur kan zich btj het opstellen van de jaarrekening voor rekening van de
vereniging. doen bijstaan door een deskundige.
De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks een commissie (de financiële commissie), van tenminste twee leden der vereniging, tot onderzoek ván de .
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rekening en verantwoording door het bestuur. De financiële commissie brengt
terjaarvergadering verslag uit van haar bevindingen.
7. Als commissielid zijn niet benoembaar:
a. minderjarigen, curandi en zij die de vrije beschikking over het vermogen
hebben verloren;
b. bestuursleden of hun naaste familieleden;
c. de-eene(n) die onafgebroken of met een onderbreking van minder dan éen jaar gedurende vier jaren commissielid zijn geweest.
8. De leden van de financiële commissie worden gekozen voor de duur van twee jaar, onverminderd het verder in dit lid bepaalde. Jaarlijks treden één of meer
leden af volgens een door de financiële commissie op te stellen rooster en wel -in
de in het betreffende verenigingsjaar te houden algemene ledenvergadering,
waarin het bestuur zijn jaarverslag uitbrengt en rekening en verantwoordingdoet, ook al is de termijn van twee jaar nog niet of reeds eerder in dat
verenigingsj aar verstreken.
9. De last van de financiële commissie kan te allen tijde door de algemene
ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een
andere commissie.
10. vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de financiële commissie zichvoor rekening
van de vereniging doen bijstaan door een deskundige
11. Het bestuur is verplicht, aan de financiële commissie alle door haar gewenste
inlichtingen en gegevens te verstrekken, haar desgewenst de kas en de waarden- der vereniging te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te
geven.
12. Goedkeuring en vaststelling zonder voorbehoud van de jaanekening door de
algemene ledenvergadering strekt de penningmeester en de overige leden van-het
bestuur tot ontslag uit aansprakelijkheid voor alle handelingen welke zij blijkens
de overgelegde boeken en bescheiden in het afgelopen boekjaar hebben verricht.
Van de goedkeuring door de algemene ledenvergadering wordt geacht te blijken
door ondertekening van de jaarrekening door alle leden van de financiële
coÍlmlssle.
13. op de jaarvergadering dient het bestuur een begroting voor het komend
boekjaar in, ter goedkewing en vaststelling door de algemene ledenvergadering.
REGLEMENTEN

Artikel2l

1.

2.

De algemene ledenvergadering kan huishoudelijke en andere reglemente
omtrent onderwerpen waarin niet of niet volledig door regeling blj de statuten is
voorzien en overigens omtrent alle onderwerpen waarvan de regeling haar
gewenst voorkomt, vaststellen en wijziging(en) aan brengen, zulks bij besluit te
nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte
stemmen.
Het bepaalde in artikel 25 is te dezen van overeenkomstige toepassing.
De reglementen zullen geen bepalingen mogen bevatten, die in strijd zijn- met de
wet of met deze statuten.
',
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Nieurve reglementen en wijzigingen in reglementen treden in werking op de dag
volgend op de dag dat de algemene ledenvergadering het besluit tot vaststelling
of rvijziging van een reglement heeft genomen. tenzij anders is bepaald.
OPENBAARHEID VAN VERGADERINGE}.I en OPENBARE

VERSLAGLEGGING
Artikel22

-

a.

De bestuursvergaderingen en de vergaderingen van andere statutaire organen
van de vereniging zijn, indien en voorzover deze vergaderingen het functioneren
en de beleidsvoornemens van de vereniging betreft, in beginsel openbaar voor
alle beiangslsllsndsn.
b. Het bestuur draagt er voor zorg dat het beleid en de financiële situatie van de
vereniging, alsmede de mate waarin en de wijze waarop van de statutaire
mogelijkheden met betrekking tot het democratisch functioneren van de
vereniging gebruik wordt gemaakt, regelmatig - dat wil zeggen tenminste
éénmaal per jaar - schriftelijk wordt vastgelegd, van welke verslaglegging de
leden op ieder door hen gewenst tijdstip kennis moeten kunnen nemen.- SUBSIDIERING

Artikel23
De leden hebben recht op tnzage van alle beleidsstukken, die de vereniging in het
kader van haar subsidiëring moet overleggen aan de gemeente, respectievelijk de provincie
ONVOORZIENE GEVALLEN en GESCHILLEN

Artikel24
ln gevallen waarin. niet door

de bepalingen van deze statuten of van enig reglement is voorzien, alsmede in geschillen omtrent de uitlegging en toepassing van
bepalingen vandeze statuten of van enig reglement, beslist het bestuur in enige en hoogste instantie, bij wege van bindend advies, bij besluit te nemen met een
meerderheid van tenminste twee/derde der stemmen uitgebracht in een voltallige
bestuursvergadering tot nadere goedkeuring door de algemene ledenvergadering.STATUTENWIJZIGING en ONTBiNDING

Artikel25

1.

2.

3.

In de statuten van de vereniging kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering te nemen met een meerderheid
van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
Tot een ledenvergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging zal
behandeld worden, dient te worden opgeÍoepen op een termijn van tenminste
twaaif dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend -en
met de mededeling, dat in de te houden vergadering wijziging der statutenzal
worden voorgesteld.
Ztj, dre de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen
rvijziging(en) woordehjk is/zijn opgenomen, op een daar toe geschikte plaats .voor de leden ter inzage leggen, tot na afloop van de dag, waarop de vergadering
wordt gehouden
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Het in de leden 2 en3 bepaalde is niet van toepassing, indien ter algemen
ledenvergadering alle leden aanwezig zijn en het besluit tot statutenwijziging
met algemene stemmen wordt genomen.
5.
Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking, dan nadat hiervan €€n
notariële akte is opgemaakt. Elke bestuurder is bevoegd tot het doen verlijden
- van de akte van statutenwijziging.
6.
De bestuurders zijn verplicht, een authentiek afschrift van de wijziging en de
gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel- en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.
7.
Het in vorige leden bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op een besluit tot
ontbinding der vereniging.
8. Degenen, die niet dé vereffening zijn belast, dragen er zorg voor, dat de
ontbinding der vereniging wordt ingeschreven in het handelsregister, dat
gehouden wordt bij de Kamer bedoeld in lid 6.
VEREFFENING
4.

Artikel26
f

.

indien bij een besluit tot ontbinding der vereniging geen vereffenaars zijn
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. Zijn vereffenaars
aangewezen, dan vinden op dezen de bepalingen omtrent benoeming, schorsing,

ontslag,bevoegdheden,plichtenenaanSprakelijkheidvanbestuurdersovereenkomstige toepassing.
2. Na de ontbi nding blijft de vereniging voortbestaan, voorzover zulks tot
vereffening van haar verïnogen nodig is.
a
J.
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen,
voorzoveel nodig en mogelijk, van kracht. In stukken en aankondigingen, die
van de vere niging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd' "in
liquidatie".
4. Een mogelijk na de vereffening overblijvend batig saldo zal bij het besluit- tot
ontbinding worden bestemd tot een zodanig doel, als het meest overeenkomt met
het doel der vereniging.
Indien subsidiëring door de gemeente heeft geleid tot het verwerven van
eigendommen of anderszins tot een batig saldo, is de instelling bij liquidatie aan
de gemeente een vergoeding verschuldigd, welke na overleg met de instelling door burgemeester en r,vethouders wordt vastgesteld.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden der ontbonden
vereniging gedurende dertig jaren berusten onder de (rechts)persoon, daartoe aangewezen door de algemene iedenvergadering bij haar besluit tot ontbinding.
De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE, is verleden te Hilversum op de datum als in het hoofd van deze
akte vermeld.
Na zahelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting
daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende -
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persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
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