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AKTE VAN STATUTENWIJZIGING 
ZOETERMEERSE-REDDINGS-BRIGADE 

Heden, achttien juni tweeduizend iténentwintig, verschenen voor mij, rnr, Ronald— 
Jozef Krol, notaris te Zoeterrneer 	 
1. de heer AM. Huljbens, geboren te 

negentienhonderd drieénnegentig„ won 
Ohouder van een paspoort met nummer 	 a geg 	te  - 
Zoetermeer 1111111111111.11111111111.111111110 ongehuwd en niet 	 
geregistreerd  ~Merin  de zin van het geregistreerd partners&ap', 	 

2. mevrouw 111111opman, geboren te 
ne entienhraerd drieëntachtig, wone 

—_houder van een paspoort m r ñ er  
afgVeffte Zoetermeer op 4111111.11110~~~d met— 
Millreber. 	  

te ,dezetrhandelende als bestuurders van de na te noemen vereniging. 	  
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarde: 	  

in de vergadering van negentien mei tweeduizend twintig is in de algemene 	 
vergadering van de vereniging ZOETERNIEERSE-REDPINGS-BRIGADE, 	 
statutair gevestigd en feitelijk gevestigd te 2725  KZ  Zoetermeer, Het Lange 	 
Land 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel—
onder nummer 40409879, hierna ook te noemen: "de vetenIninte een voorstel- 
tot een besluit tot integrale wijziging van de statuten van de vereniging in 	 
stemming gebracht;  - - 	- - 
In gemelde vergadering was niet twee I derde van de leden tegenwoordig 
zodat op de voet van het bepaalde in artikel 29, lid 3 van de statuten binnen vier 
weken daarna een tweede vergadering is bijeengeroepen en gehouden waarin- 
over het voorstel zoals dat in de eerdere vergadering aan de orde is geweest— 
kan worden besloten ongeacht het aantal tegenwoordige leden: 	  
in haar vergadering van negen juni tweeduizend éénentwintig heeft de 	 
algemene vergadering van de vereniging, op rechtsgeldige wijze besloten de—
statuten van de vereniging integraal te wijzigen en deze geheel opnieuw vast te- 
stellen; 	  
van het vorenstaande blijkt uit de notulen van bedoelde vergadering, waarvan— 
een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht; 	 - 

- ingevolge het bepaalde in artikel 29, lid 4 van de thans geldende statuten van—
voormelde vereniging, is iedere bestuurder bevoegd de noodzakelijke akte van- 
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statutenwijziging te doen verlijden, zodat de comparanten, in hun voormelde 	 
hoedanigheid, te dezen bevoegd zijn; 	  
de statuten van voormelde vereniging zijn opgenomen in een notariële akte bij—
akte van oprichting verleden op vijftien februari negentienhonderd tachtig, voor— 
A.D.H Heenk, destijds notaris te Hazerswoude. 	  

STATUTENWIJZIGING 	 
Ter uitvoering van het vorenstaande worden bij dezen de statuten van voormelde— 
vereniging gewijzigd en opnieuw vastgesteld, zodat deze met ingang van heden 	 
zullen luiden in voege als onderstaand vermeld: 	  
BEGRIPSBEPALINGEN 	 
Artikel 	 
In deze statuten wordt verstaan onder: 	  
relevante gegevens: Gegevens die nodig zijn om de ledenadministratie te voeren— 
en/of contact te onderhouden. 	  
schriftelijk: bij brief, fax of  e-mail,  of bij boodschap die via een ander gangbaar en— 
reproduceerbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op 	 
schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende 	 
zekerheid kan worden vastgesteld; 	  
statuten: de statuten van de vereniging; 	  
Vereniging: voormelde vereniging Zoetermeerse Reddingsbrigade; 	  
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen: de vereniging- 
Koninklijke Nederlandse Bond tot het Redden van Drenkelingen opgericht in 	 
negentienhonderdzeventien ook Reddingsbrigade Nederland  (RN)  genoemd in deze 
statuten afgekort tot KNBRD. 	  
NAAM EN ZETEL 	 
Artikel 2 	 
1. De vereniging draagt de naam: Zoetermeerse Reddingsbriqade,  bij verkorting- 

genoemd. 	  
2. De vereniging is opgericht op vijftien februari negentienhonderd tachtig. 	 
3. De vereniging is gevestigd in de gemeente Zoetermeer. 	  
DOEL 	  
Artikel 3 	 
1 	De vereniging heeft als doel: 	  

a. het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood; 	  
b. het voorkomen van ongevallen in, op en langs het water en 	  
c. het bevorderen van hulpverlening in, op en langs het water 	  
alle in de ruimste zin des woords. 	  

2. Zij tracht dit doel te bereiken door: 	  
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a. het organiseren van opleidingen, cursussen, lessen, examens, wedstrijden,- 
sportbijeenkomsten en andere bijeenkomsten en vergaderingen; 	 

b. het verzorgen van promotie, advisering en voorlichting in de ruimste zin des 
woords; 	  

c. het verzorgen van toezicht en hulpverlening in, op en langs het water; 	 
d. het uitgeven van medailles, diploma's en certificaten; 	  
e. het verkrijgen van steun en medewerking van de overheid en het 	 

bevorderen van overleg en samenwerking daarmee; 	  
f. het bevorderen van lokale en regionale contacten en samenwerking met—

partners op het gebied van (water)veiligheid, hulpverlening, opleidingen,— 
sport en het bedrijfsleven; 	  

g. verkrijgen van middelen en fondsen; 	  
h. andere wettige middelen, die bevorderlijk zijn tot het bereiken van het doel.-- 

LEDEN 	 
Artikel 4 	 
1. De vereniging kent: 	  

a. Gewone Leden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van veertien (14)—
jaar hebben bereikt, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en—
als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie betalen— 
als nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 	  

b. Jeugdleden zijn natuurlijke personen die de leeftijd van veertien (14) jaar—
nog niet hebben bereikt, die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld— 
en als zodanig door het bestuur zijn toegelaten en die een contributie 	 
betalen als nader vastgesteld in het huishoudelijk reglement. 	  

c. Kaderleden zijn alle bestuursleden en leden die een functie in de 	 
vereniging bekleden waarvoor zij als zodanig door het bestuur zijn 	 
benoemd. Kaderleden hebben tenzij anders in de statuten of het 	 
huishoudelijk reglement bepaald dezelfde rechten en plichten als gewone 
leden 	  

d. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor de 	 
vereniging op voorstel van het bestuur door de algemene vergadering als— 
zodanig zijn benoemd en die deze benoeming hebben aanvaard. 	 

e. Leden van verdienste zijn zij die wegens hun verdiensten voor de 	 
vereniging of voor het verrichten van bijzondere reddingen of daden van—
moed door het bestuur als zodanig zijn benoemd en die deze benoeming— 
hebben aanvaard. 	  

2. 

	

	De algemene vergadering kan in het huishoudelijk reglement nader te bepalen— 
groepen van de leden op basis van de activiteiten waar een lid (hoofdzakelijk)— 
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aan deelneemt vaststellen. 	  
3. Ereleden betalen geen contributie. 	  
4. Het bestuur houdt een (digitaal) register bij waarin de relevante gegevens van— 

alle leden zijn opgenomen. 	  
5. Minderjarigen (en onbekwamen) kunnen lid worden van de vereniging, mits zij— 

hiervoor schriftelijk toestemming hebben van hun wettelijke 	  
vertegenwoordiger(s). 	  

6. Het lidmaatschap van de vereniging is onverenigbaar met: 	  
a. het lidmaatschap van een organisatie waarvan op grond van haar 	 

doelstellingen of op grond van uitlatingen van haar vertegenwoordigers kan- 
worden aangenomen dat zij aanzet tot haat tegen of discriminatie van 	 
mensen of groepen van mensen wegens hun afkomst, ras, geslacht, 	 
seksuele gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging; 	  

b. het al dan niet openlijk doen blijken van sympathie voor doelstellingen van- 
organisaties als bedoeld onder 5a; 	  

c. het (openlijk) blijk geven van het niet willen verlenen van hulp aan mensen- 
of groepen van mensen wegens hun afkomst, ras, geslacht, seksuele 	 
gerichtheid, godsdienst of levensovertuiging. 	  

LIDMAATSCHAP 	 
Artikel 5 Toelating en wachtlijst 	  
1. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar. 	  
2. Leden zijn die natuurlijke personen, die door het bestuur als lid zijn toegelaten.- 

Het bestuur kan zonder opgave van redenen het lidmaatschap weigeren. 	 
3. De algemene vergadering kan inschrijfgelden vaststellen die voldaan moet 	 

worden om lid te kunnen worden van de vereniging. 	  
4. Het bestuur kan personen die niet direct plaatsbaar zijn, na het voldoen van het- 

inschrijfgeld op een wachtlijst plaatsen. Een persoon die op de wachtlijst is 	 
geplaatst, is geen lid van de vereniging en heeft geen rechten en plichten ten—
aanzien van de vereniging. De algemene vergadering kan in het huishoudelijk— 
reglement nadere regels opstellen voor de wachtlijst. 	  

Artikel 6 Lidmaatschap KNBRD 	 
1. Aileen  degenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de 	 

KNBRD, kunnen lid zijn van de vereniging. 	  
2. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten 	 

degenen, die niet tot het lidmaatschap van de KNBRD worden toegelaten, of— 
van wie de KNBRD het lidmaatschap heeft beëindigd. 	  

3. De vereniging verplicht zich voor al haar leden, alsmede voor al degenen die in-
de vereniging een functie - welke dan ook - bekleden, het lidmaatschap van de- 
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KNBRD aan te vragen. 
4. 	Het bestuur draagt er zorg voor dat degenen die als lid tot de vereniging 	 

wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de KNBRD. 	  
Artikel 7 Einde Lidmaatschap 	  
I. Het lidmaatschap eindigt: 	  

a. door het overlijden van het lid; 	  
b. door opzegging door het lid; 	  
c. door opzegging door de vereniging; 	  
d. door ontzetting door de vereniging. 	  

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan geschieden tegen de eerste— 
dag van iedere maand mits schriftelijk en met inachtneming van een 	 
opzegtermijn van tenminste vier (4) weken. Niettemin is onmiddellijke 	 
beëindiging van het lidmaatschap door opzegging mogelijk indien redelijkerwijs— 
niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 	  

3. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één— 
(1) maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de 	 
Vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7- 
Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 	  

4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen-
één maand nadat hem een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt, of wel zijn— 
verplichtingen ten opzichte van de vereniging zijn verzwaard, bekend is 	 
geworden of medegedeeld. Het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.- 

5. 	Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, 	 
waarbij zijn geldelijke rechten en verplichtingen zijn gewijzigd, te zijnen opzichte. 
uit te sluiten. 	  

6. 	Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan onmiddellijk: 	 
a. wanneer redelijkerwijs niet van de vereniging gevergd kan worden het 	 

lidmaatschap te laten voortduren; 	  
b. wanneer een lid is opgehouden te voldoen aan de vereisten ten aanzien— 

van het lidmaatschap gesteld; 	  
c. bij ernstig wangedrag van de wettelijk vertegenwoordiger(s); 	  
d. als een lid gedurende twee jaren aan geen enkele activiteit van de 	 

vereniging heeft deelgenomen (en het geen erelidmaatschap betreft); 	 
e. als door hetgeen bepaald in artikel 4 lid 6 het lidmaatschap onverenigbaar— 

is geraakt; 	  
f. een lid niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens de vereniging. 	 
De opzegging geschiedt schriftelijk door het bestuur. 	  

7. Ontzetting van leden kan slechts worden uitgesproken indien een lid handelt in— 
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strijd met de statuten, regelementen of besluiten van de vereniging of de 	 
vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 	  
Ontzetting wordt uitgesproken door het bestuur. Het betrokken lid moet het 	 
besluit tot diens ontzetting binnen een (1) week na de datum van dat besluit bij—
aangetekend schrijven worden medegedeeld. Dit aangetekend schrijven dient—
voorts te omvatten een duidelijke omschrijving van de grond en de reden tot de-
ontzetting, en de mededeling, dat het lid binnen één maand na ontvangst van— 
het aangetekend schrijven van het besluit beroep kan bij de algemene 	 
vergadering. Gedurende de afwachting van het beroep is het lid geschorst. 	 
Nadat betrokken lid schriftelijke mededeling heeft gedaan bij het bestuur beroep 
in te stellen bij de algemene vergadering moet het bestuur binnen vier (4) 	 
weken na de mededeling in beroep te gaan een algemene vergadering bijeen—
roepen, te houden binnen tien (10) weken na de mededeling in beroep te gaan.- 

8. Indien een lid door de KNBRD uit het lidmaatschap is ontzet of het 	  
bondslidmaatschap op andere wijze is beëindigd, is het bestuur, na het 	 
onherroepelijk worden van deze ontzetting, opzegging of beëindiging, verplicht— 
het lidmaatschap van de vereniging van het desbetreffende lid met 	  
onmiddellijke ingang op te zeggen. 	  

9. Een erelidmaatschap en een lidmaatschap van verdienste eindigt nadat een lid-
hier afstand van doet of door vervallenverklaring door de algemene vergadering- 
op voorstel van het bestuur of tenminste tien (10) leden. 	  

Artikel 8 Tijdelijke Schorsing 	  
1. Het bestuur kan bij bestuursbesluit met twee/derde (2/3) meerderheid genomen- 

een lid tijdelijk schorsen. 	  
2. Gedurende de tijdelijke schorsing vervallen de rechten, voortvloeiende uit het—

lidmaatschap. Gedurende de tijdelijke schorsing dient het lid zijn contributie- en- 
betalingsverlichtingen alsmede andere verplichtingen na te komen. 	  

3. De duur van een tijdelijke schorsing kan ten hoogste zes (6) maanden 	 
bedragen. 	  

4. Nadat betrokken lid schriftelijke mededeling heeft gedaan bij het bestuur beroep 
in te stellen bij de algemene vergadering moet het bestuur binnen vier (4) 	 
weken na de mededeling in beroep te gaan een algemene vergadering bijeen—
roepen, te houden binnen tien (10) weken na de mededeling in beroep te gaan.- 

5. Een schorsing van een bestuurder kan uitsluitend door de algemene 	 
vergadering worden uitgesproken, doch kan het bestuur een bestuurslid wel 	 
schorsen voor zover het de rechten die ook gewone leden toekomen betreft. 	 

6. De algemene vergadering kan in het huishoudelijk reglement nadere regels 	 
opstellen voor tijdelijke schorsingen. 	  
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7. 	Indien een lid is geschorst als lid van de KNBRD, dan is het lid voor de duur van 
deze schorsing ook geschorst als lid van de vereniging. Hierop is lid 1 tot en 	 
met 6 van dit artikel niet van toepassing. 	  

Artikel 9 Uitsluiting van activiteiten 	 
Het bestuur is bevoegd leden van deelname aan een bepaalde activiteit uit te sluiten 
als een lid door deelnamen aan deze activiteit een veiligheids- of gezondheidsrisico-
vormt voor zichzelf of andere personen naar oordeel van het bestuur. Dit wordt in— 
het huishoudelijk regelement nader geregeld. 	  
DONATEURS 	 
Artikel 10 	 
1 	Donateurs zijn zij, die door het bestuur als zodanig zijn toegelaten. Zij zijn geen- 

lid van de vereniging. Zij steunen de vereniging met een financiële bijdrage, 	 
waarvan het minimum wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Zij 	 
hebben alleen toegang tot de algemene vergadering als die vergadering dat— 
besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. 	  

2. De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en 	 
opzegging met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing— 
op donateurs. 	  

3. Het bestuur houdt een (digitaal) register bij waarin de gegevens van de 	 
donateurs zijn vermeld. 	  

GELDMIDDELEN 	 
Artikel 11 	 
1. 	De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de cursus-/lesgelden, 	 

contributie van de leden, inschrijfgelden, legaten, donaties, erfstellingen, 	 
schenkingen en andere inkomsten. 	  

2. leder lid is een contributie bijdrage aan de vereniging verschuldigd, waarvan de- 
hoogte wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 	  
a. De algemene vergadering kan verschillende contributie bijdrage vaststellen- 

voor in het huishoudelijk reglement voor alle op basis van artikel 4 lid 2 	 
bepaalde groepen. 	  

b. De algemene vergadering kan hierbij voor bepaalde groepen een 	 
maandelijkse contributiebijdrage en voor andere groepen een 	  
contributiebijdrage voor een kalenderjaar verplicht stellen. 	  

c. De uiteindelijke verschuldigde contributie zal worden bepaald uit een 	 
optellingen van in sub a bepaalde contributiebedragen. Dit kan nooit 	 
negatief zijn. 	  

3. 

	

	Indien een lid niet tijdig voldoet aan zijn financiële verplichtingen dan kunnen— 
extra kosten in rekening worden gebracht. De hoogte van deze kosten worden— 



geregeld in het huishoudelijk reglement. 	  
4. Indien een lid jaarlijkse contributiebijdrage verschuldigd is en het lidmaatschap— 

wordt gedurende het kalanderjaar beëindigd dan blijft de bijdrage voor het 	 
gehele kalenderjaar verschuldigd. Indien een lid maandelijkse 	  
contributiebijdrage verschuldigd is en het lidmaatschap wordt gedurende een— 
maand beëindigd dan blijft de bijdrage voor het maand verschuldigd. 	 

5. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder voorrecht van 	  
boedelbeschrijving. 	  

6. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing- 
van de verplichtingen tot het betalen van contributie bijdrage en/of andere 	 
bijdrage te verlenen. 	  

BESTUUR 	 
Artikel 12 - Bestuur: samenstelling en benoeming 	  
1. 

	

	De vereniging wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat uit ten minste drie— 
(3) natuurlijke personen die gewoon lid zijn van de vereniging. Bij de vervulling—
van hun taak richten de bestuursleden zich naar het belang van de vereniging— 
en de met haar verbonden organisatie. 	  
a. De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. Het bestuur— 

heeft in ieder geval een voorzitter, secretaris en penningmeester. 	 
b. De voorzitter wordt in functie benoemd. 	  
c. De overige bestuursfuncties worden onderling verdeeld. 	  
d. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. 	  
e. Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig— 

mogelijk in de vacatures kan voorzien. 	  
2. 	De algemene vergadering benoemt de bestuursleden met meerderheid van 	 

stemmen. Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de vereniging. 	 
3. Aan een besluit tot benoeming van een bestuurslid kan de voorwaarde worden—

verbonden dat een bestuurslid dient te voldoen aan de voorwaarden zoals in— 
het huishoudelijk reglement zijn vastgelegd. 	  

4. 	Het bestuur kan aan de algemene vergadering een aanbevelingslijst/advies 	 
voorleggen voor elke te vervullen vacature. 	  

5. 	De samenstelling van het bestuur, de taak en de werkzaamheden van de 	 
afzonderlijke bestuursleden, alsmede de wijze van aftreden, kan worden 	 
geregeld in het huishoudelijk regelement, alles met inachtneming van het bij de- 
statuten bepaalde. 	  

6. 

	

	Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste twee jaar, met- 
uitzondering van de voorzitter die voor een periode van drie jaar in functie wordt 
gekozen. Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen 	 
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rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk 	  
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt—
op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.- 

7. De voorzitter, de secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur 	 
van de vereniging. De taak van het dagelijks bestuur wordt in het huishoudelijk— 
regelement geregeld. 	  

8. Voor de voorzitter, secretaris en penningmeester kan het bestuur uit zijn 	 
midden een plaatsvervanger aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie— 
vervult van degene voor wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. 	  
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders, zal de algemene 	 
vergadering een of meer plaatsvervangers benoemen die alsdan tijdelijk (mede) 
met het bestuur is/zijn belast. 	  
Wanneer sprake is van belet of ontstentenis van alle bestuurders kan dit niet— 
!anger dan drie maanden voortduren. Wanneer sprake is van belet of 	 
ontstentenis van alle bestuurders dat langer duurt dan drie maanden, zal de 	 
algemene vergadering een of meer nieuwe bestuurders dienen te benoemen.—
In het huishoudelijk regelement kunnen nadere regels worden gesteld omtrent— 
ontstentenis, belet, plaatsvervangers en bijeenroeping van de algemene 	 
vergadering in het geval van belet van alle bestuurders. 	  

Artikel 13 - Bestuur: einde functie en schorsing van bestuurslid 	 
1. Een bestuurslidmaatschap eindigt: 	  

a. door aftreden van het bestuurslid; 	  
b. direct nadat een bestuurslid niet langer voldoet aan de voorwaarden die— 

aan een bestuurslid in het huishoudelijk regelement worden opgelegd; 	 
c. door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd; 	 
d. door overlijden van het bestuurslid; 	  
e. door ondercuratelestelling van het bestuurslid of onder bewindstelling van— 

zijn gehele vermogen; 	  
f. wanneer het bestuurslid niet  !anger  lid is van de vereniging; 	  
g. door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene- 

verg adering ; 	  
h, 	wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een 	 

regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen— 
op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling 	 
verkrijgt; 	  

i. 	een en ander met inachtneming van het hierna bepaalde. 	  
2. 	Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden 	 

geschorst in zijn bestuursfunctie. De schorsing beloopt ten hoogste drie (3) 	 
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maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn 	 
worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de 	 
schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de— 
gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te 	 
verantwoorden en kan zich daarin op eigen kosten door een raadsman laten 	 
bijstaan. 	  

Artikel 14 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming 	  
1. De voorzitter of ten minste twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd een— 

vergadering van het bestuur bijeen te roepen. 	  
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats—

aan de adressen (waaronder begrepen e-mailadressen) van de bestuursleden—
volgens het register bedoeld in artikel 4, lid 3, met inachtneming van een termijn. 
van ten minste zeven (7) dagen, de dag van bijeenroeping en die van de 	 
vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip— 
en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen 	 
(agenda). 	  

3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen— 
door degene die de vergadering bijeenroept. 	  

4. Het bestuur kan slechts besluiten nemen als de (1/2) helft van de bestuursleden 
(al dan niet via een elektronisch communicatiemiddel) aanwezig is. Indien in de- 
bestuursvergadering niet het benodigde aantal bestuursleden aanwezig is, 	 
wordt een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen door de aanwezige 	 
bestuursleden te houden binnen één maand, waarin over de onderwerpen van—
de betreffende vergadering een beslissing kan worden genomen ongeachte het- 
aantal aanwezige bestuursleden. 	  

5. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van lid 1, 2, 3 en 4 van- 
dit artikel kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle 	 
bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn of de 	 
afwezige bestuurders schriftelijk toestemming hebben gegeven rechtsgeldige— 
besluiten te nemen in hun afwezigheid. 	  

6. Bestuursleden zijn bevoegd hun stemrecht door middel van een elektronisch—
communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het— 
gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en 	 
dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt,  (ii)  het lid kan worden 	 
geïdentificeerd,  (iii)  het bestuurslid rechtstreeks kan kennisnemen van de 	 
verhandelingen op de vergadering, en  (iv)  indien deze mogelijkheid daartoe is— 
geopend, het bestuurslid kan deelnemen aan de beraadslagingen. 	  

7. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één (1) stem. 	 
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a. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven,— 
worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid-
van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de— 
voorzitter doorslaggevend. Voor zover de voorzitter hiermee geen 	 
zwaardere stem heeft dan de andere aanwezige bestuurders tezamen. 	 

b. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht 	 
verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een 	 
bestuurder kan alleen één (1) medebestuurder in de vergadering 	 
vertegenwoordigen. 	  

8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien—
hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met— 
het belang van de vereniging. 	  
Wanneer hier door geen bestuursbesluit kan worden genomen wordt het besluit- 
genomen door de algemene vergadering. 	  

9. Het dagelijks bestuur is bevoegd besluiten te nemen namens het bestuur indien-
zij van oordeel zijn dat hier spoedeisende redenen voor zijn. Het bestuur moet— 
van dergelijke besluiten direct geïnformeerd worden. 	  

Artikel 15 — Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming 	 
buiten vergadering 	  
1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid 	 

voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 	  
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de- 

vergaderingen worden gehouden. 	  
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de 	 

vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. 	  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd 	 
gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het 
uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan—
vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of,—
als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een—
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen- 
de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 	  

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen 	 
gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter van de 	 
vergadering aangewezen persoon. 	  
De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld door het bestuur- door de 	 
voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend. 	  

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen— 
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als alle bestuurders zich schriftelijk  %/Mr  het voorstel hebben verklaard. 	 
Bestuurders die belet zijn, kunnen voor de duur van dit belet een volmacht 	 
verlenen aan een ander bestuurslid om namens hen het schriftelijk akkoord te— 
mogen geven. Een bestuurder kan alleen van één (1) medebestuurder 	 
volmacht hebben. 	  

Artikel 16 — Bestuur: Taken en bevoeqdheden 	 
1. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. ledere bestuurder is— 

tegenover de vereniging verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem 	 
opgedragen taak. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de— 
vereniging en van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de 	 
vereniging, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op 	 
zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken,—
bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te— 
alien tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden 	 
gekend. 	  
Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere 	  
gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. 	  
De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier 
gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere 	 
gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging 	 
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens 
gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd 	 
leesbaar kunnen worden gemaakt. 	  

2. Het bestuur is, met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te 	 
besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden— 
en bezwaren van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten 	
waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor- 
een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een 	 
derde verbindt. 	  
Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden— 
tegengeworpen. 	  
Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit— 
plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving. 	  

3. Het bestuur heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig voor 	 
besluiten tot: 	  
a. Het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen een 	 

bedrag of waarde van vijf duizend euro (€ 5.000,00) (geïndexeerd met 	 
prijsindexcijfer consumenten, 2020=100) te boven gaan, voor zover hier— 



JACOBSE HULSEBOSCH & DOORDUYN 

NOTARISSEN 

2021.000583.01.avb 	 Blad 13. 

niet via de begroting reeds toestemming voor is gegeven; 	  

b. overeenkomsten van financiële en niet-financiële aard, welke de vereniging- 
voor  !anger  dan een jaar binden; 	  

c. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of 	 
geven van registergoederen buiten het bedrag waarvoor middels een 	 
begroting goedkeuring is ontvangen; 	  

d. het aangaan van geldieningen of kredietovereenkomsten; 	  

e. het uitlenen van gelden; 	  
f. het optreden in rechte, met inbegrip van arbitrale procedures, waaronder—

niet begrepen het nemen van conservatoire maatregelen, het instellen van- 
bezwaar en beroep op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht en 	 
andere rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; 	  

g. het aangaan, wijzigen of beëindigen van arbeidsovereenkomsten; 	 
De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te- 
omschrijven andere dan hiervoor omschreven besluiten van het bestuur 	 
aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene- 
vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. 	  
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen— 
beroep worden gedaan. 	  

Artikel 17 - Bestuur: Kaderleden en Commissies 	 
1. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen— 

van zijn taak te laten organiseren en doen uitvoeren door kaderleden en 	 
commissies. 	  

2. Het bestuur kan commissies instellen en opheffen. 	  
3. Kaderleden en commissieleden worden door het bestuur worden benoemd en— 

ontslagen. 	  
4. Voor zover de taken en bevoegdheden van commissies en kaderleden niet zijn- 

geregeld in het huishoudelijk reglement, wordt dit bepaald door het bestuur. 	 
5. Commissies kunnen zich door leden laten ondersteunen in de uitvoering van— 

activiteiten die door de betreffende commissie worden georganiseerd. Het 	 
bestuur kan voorwaarden stellen waar deze leden aan moeten voldoen voordat- 
een commissie mogen ondersteunen in een bepaalde functie. 	  

6. In het geval het huishoudelijk reglement of bestuur de bevoegdheid heeft 	 
toegekend aan een commissie of kaderlid een besluit nemen, kan het bestuur in 
de plaats van de commissie of het kaderlid een besluit nemen dat voor gaat op- 
een besluit van de commissie of het kaderlid zelf. 	  

7. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op de commissie als 	 
bedoeld in artikel 20 lid 2 van de statuten en andere commissie die door de 	 
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algemene vergadering zijn ingesteld. 	  
VERTEGENWOORDIGING 	 
Artikel 18 	 
1. 	Tot vertegenwoordiging van de vereniging zijn bevoegd: 	  

a. het gehele bestuur samen; 	  
b. twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één (1)— 

moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester. 	  
2. 

	

	De in het vorig lid van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en— 
bestuurders tot vertegenwoordiging van de vereniging bestaat ook als tussen—
de vereniging en een (1) of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.- 

3. In alle gevallen waarin de vereniging een tegenstrijdig belang heeft met een (1)-
of meer bestuurders kan de algemene vergadering een (1) of meer personen— 
aanwijzen om de vereniging mede te vertegenwoordigen. 	  

4. 

	

	Het bestuur kan besluiten tot het schriftelijk verlenen van een incidentele dan— 
wel doorlopende volmacht aan een (1) of meer bestuurders en/of aan anderen,- 
zowel samen als afzonderlijk, om de vereniging binnen de grenzen van die 	 
volmacht te vertegenwoordigen, 	  

5. 	Elke bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke 	 
vervulling van de hem opgedragen taak. 	  

6. 

	

	Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee (2) of meer- 
bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake—
van de tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is—
geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.- 

DUUR EN BOEKJAAR VERSLAGGEVING EN VERANTWOORDING 	 
Artikel 19 	 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar. 	  
2. Het bestuur brengt jaarlijks een bestuursverslag uit over de gang van zaken in— 

de vereniging en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van—
baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over.— 
Deze stukken worden ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de 	 
ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van— 
redenen melding gemaakt. 	  
Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een 	 
accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek overgelegd, dan-
worden daaraan voorafgaand de jaarstukken gecontroleerd door een door de—
algemene vergadering te benoemen controlecommissie van ten minste twee (2). 
leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur of partner zijn van een 	 
bestuurslid. Een lid van de controlecommissie kan ten hoogste drie (3) 	 
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achtereenvolgende jaren zitting hebben in de controlecommissie. Het bestuur is-
verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de gehele boekhouding—
en de daarop betrekking hebbende bescheiden en om alle door haar gewenste- 
inlichtingen te verstrekken. Als de controlecommissie dat voor een juiste 	 
vervulling van haar taak noodzakelijk acht, kan zij zich laten bijstaan door een—
externe deskundige. De controlecommissie brengt van haar onderzoek verslag- 
uit aan de algemene vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet 	 
goedkeuring van de jaarstukken. Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door—
de algemene vergadering wordt het voorstel gedaan om kwijting te verlenen— 
aan het bestuur voor de door hem daarmee afgelegde rekening en 	  
verantwoording. 	  

ALGEMENE VERGADERING 	 
Artikel 20 - De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering 	 
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe,- 

die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 	  
2. 	Jaarlijks, uiterlijk zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt een 	 

algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering— 
komen onder meer aan de orde: 	  
a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; 	  
b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het 	 

afgelopen boekjaar; 	  
c. het voorstel tot verlenen van kwijting aan het bestuur; 	  
d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het nieuwe 	 

boekjaar; 	  
e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan;— 

en 	  
f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de 	 

oproeping voor de vergadering. 	  
3. 	In een vergadering te houden vóór de afloop van het boekjaar stelt de 	 

algemene vergadering een door het bestuur voorgestelde begroting van de 	 
baten en lasten van het volgende boekjaar vast. De begroting wordt opgemaakt-
door het bestuur. Het bestuur is bevoegd om als er voor het volgende boekjaar- 
al een conceptbegroting is vastgesteld door de algemene vergadering, het 	 
vaststellen van een definitieve begroting later te laten plaatsvinden. 	  

Artikel 21 - De algemene vergadering: oproeping 	  
1. 	De jaarvergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Naast de 	 

jaarvergadering worden algemene vergaderingen bijeengeroepen door het 	 
bestuur zo dikwijls het dit wenselijk acht. 	  
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Een aantal leden, samen bevoegd tot het uitbrengen van ten minste een tiende- 
deel van de stemmen, kan het bestuur schriftelijk verzoeken een algemene 	 
vergadering bijeen te roepen binnen vier (4) weken na dat verzoek. Als het 	 
bestuur niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van dat verzoek de 	 
uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de. 
vergadering bijeenroepen. 	  

2. 	De oproeping tot een algemene vergadering vindt plaats door middel van: 	 
- 	een schriftelijk mededeling aan de stemgerechtigden; 	  
- een langs elektronische weg leesbaar en reproduceerbericht aan het adres- 

dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt, zulks indien een lid 	 
daarmee instemt; of 	  

- een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad. 	  
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien (14) dagen, de dag van- 

de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend. 	  
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een 	 

agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.- 
5. Indien het bestuur bij de oproeping tot een algemene vergadering de 	 

mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun stemrecht door- 
middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de 	 
voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de—
verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden 	  
bekendgemaakt,  (ii)  het lid kan worden geïdentificeerd,  (iii)  het lid rechtstreeks-
kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en  (iv)  indien deze. 
mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de 	  
beraadslagingen. 	  

6. Indien het bestuur de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen— 
stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 	 
communicatiemiddel worden uitgebracht zoals door het bestuur is aangegeven- 
in de oproeping, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de 	 
vergadering. 	  

Artikel 22- De algemene vergadering: toegang en stemrecht 	  
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van—

het bestuur en van de vereniging, en de wettelijk vertegenwoordigers van de— 
jeugdleden van de vereniging. 	  

2. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden. 	 
Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het-
lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar- 
het beroep tegen schorsing of ontzetting aan de orde is. 	  
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3. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de 	 
vergadering toe te laten. 	  

4. Het bestuur kan ook andere personen dan bedoeld in lid 1 toegang verlenen tot- 
de vergadering, tenzij een meerderheid van de leden in de vergadering zich 	 
hiertegen verzet. Deze andere personen hebben alleen spreekrecht. 	 

5. Jeugdleden hebben één (1) stem. Andere leden hebben vier (4) stemmen. 	 
Een geschorst lid heeft geen stemrecht. 	  
Het stemrecht van een jeugdleden kan alleen worden uitgeoefend door zijn 	 
wettelijk vertegenwoordiger. 	  
Een stemgerechtigd lid kan een (1) ander stemgerechtigd lid volmacht geven—
namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en-
vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd. Eén lid kan niet meer— 
dan twee (2) andere leden vertegenwoordigen. 	  

Artikel 23 - De algemene vergadering: besluitvorming 	  
1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit genomen-

met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige- 
en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. 	  
Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming. 	 

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag 	 
van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een 	 
genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd-
voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter- 
de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de 	 
meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet 	 
hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit 	 
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de 	 
oorspronkelijke stemming. 	  

3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen—
meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als 
ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal worden herstemd tussen de— 
twee (2) personen die bij de laatste stemming de meeste stemmen kregen. 	 
Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. 	  

4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van 	 
personen gaat, is het voorstel verworpen. 	  

5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats behoudens de stemming over 	 
personen. Deze geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering akkoord gaat met— 
besluitvorming bij acclamatie. 	  
Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten stembriefjes. 	 
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Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid hoofdelijke stemming 	 
verlangt. 	  
Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht ook uitoefenen door middel van een—
elektronisch communicatiemiddel indien is voldaan in de voorwaarden zoals is— 
bepaald in artikel 21 lid 5. Het bestuur kan aanvullende voorwaarden stellen 	 
aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden—
worden bij de oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigd lid kan zijn stem- 
voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch 	  
communicatiemiddel uitbrengen, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor-
die van de vergadering. Een dergelijke stem wordt gelijkgesteld met stemmen—
die gedurende de vergadering worden uitgebracht. Een stem die op die wijze is- 
uitgebracht, kan niet worden herroepen. 	  

6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering-
bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering, als— 
dit met voorkennis van het bestuur is genomen. 	  

7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen — 
mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden genomen over alle aan-
de orde komende onderwerpen, ook al is het onderwerp niet of niet op de 	 
voorgeschreven wijze bij de oproeping aangekondigd of heeft de oproeping niet- 
op rechtsgeldige wijze plaatsgevonden. 	  

Artikel 24— De algemene vergadering: leiding en notulen 	 
1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging.— 

Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als 	 
voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het 	  
voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. 	 

2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een 	 
ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen persoon 	 
notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door ondertekening 	 
worden vastgesteld. 	  

STATUTENWIJZIGING 	 
Artikel 25 	  
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaatshebben door een besluit van de 	 

algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar— 
wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. 	  

2. Zij, die de oproeping tot de vergadering van de algemene vergadering ter 	 
behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten—
minste veertien (14) dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van—
dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, aan de- 
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leden van de algemene vergadering toezenden en ter inzage leggen op een 	 
daartoe geschikte plaats. 	  

3. Tot wijziging van de statuten kan door de algemene vergadering slechts worden. 
besloten met een meerderheid van tenminste twee derde (2/3) van het aantal— 
uitgebrachte stemmen. 	  

4. Indien in de vergadering van de algemene vergadering, waarin een voorstel tot—
statutenwijziging zou worden behandeld, niet twee derde (2/3) van het aantal—
uitgebrachte stemmen maar wel een absolute meerderheid voor de wijziging is,-
wordt binnen veertien (14) dagen een volgende vergadering bijeengeroepen, te-
houden ten minste één (1) maand na de vorige waarin het besluit tot 	 
statutenwijziging kan worden genomen met een absolute meerderheid van het— 
aantal geldig uitgebrachte stemmen. 	  

5. De statutenwijziging treedt in werking nadat daarvan een notariële akte is 	 
opgemaakt. ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte van 	  
statutenwijziging te doen verlijden. 	  

6. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is niet van toepassing, indien in—
de algemene vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd-
zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen. 	  

FUSIE, SPLITSING, OMZETTING 	 
Artikel 26 	 
Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 
van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot—
omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18— 
Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van 	 
overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet. 	  
ONTBINDING EN VEREFFENING 	 
Artikel 27 	 
1 	De vereniging wordt ontbonden: 	  

a. door een besluit van de algemene vergadering; 	  
b. na faillietverklaring door hetzij opheffing van faillissement wegens de 	 

toestand van de boedel, hetzij door insolventie; 	  
c. door het geheel ontbreken van leden; 	  
d. door de rechter in gevallen die de wet bepaalt. 	  

2. Op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de vereniging is 
het bepaalde in artikel 25 leden 1, 2, 3 en 5 van overeenkomstige toepassing.-- 

3. De algemene vergadering stelt een bestemming voor het batig saldo vast, in die 
zin dat het liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een algemeen nut 	 
beogende instelling (ANBI) in de zin van de Algemene wet inzake 	  
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rijksbelastingen met een gelijksoortige doelstelling als de vereniging. Ns de 	 
vereniging niet wil of kan beslissen over de bestemming van het batig saldo,— 
dan wordt over deze bestemming beslist door het bestuur van de KNBRD, op 	
de wijze zoals vermeld in de eerste volzin. 	  

4. De vereffening geschiedt door het bestuur of, bij ontbreken van het bestuur, 	 
door het bestuur van de KNBRD. 	  

5. 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". 	  

6. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan—
wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaar—
(s) doet (n) van de beëindiging opgave aan het door de Kamer van Koophandel- 
bijgehouden vermelde register. 	  

7. De boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging moeten worden 	 
bewaard gedurende tien (10) jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is— 
degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen. 	  

REGLEMENTEN 	 
Artikel 28 	 
1. De algemene vergadering kan één (1) of meer reglementen vaststellen en 	 

wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet— 
of niet volledig wordt voorzien. De algemene vergadering stelt in ieder geval 	 
een huishoudelijk reglement vast. 	  

2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of 	 
met deze statuten. 	  

3. Indien en voor zover bepalingen van reglementen van de vereniging in strijd 	 
mochten zijn met deze statuten of met de statuten en het huishoudelijk 	 
reglement van de KNBRD worden de betreffende bepalingen in reglementen— 
van de vereniging voor niet geschreven gehouden. 	  

4. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement door de 	 
algemene vergadering vastgesteld reglement is het in artikel 26 de leden 1 en 2- 
bepaalde van overeenkomstige toepassing. 	  

5. Het bestuur is bevoegd reglementen ter regeling van activiteiten en 	  
administratieve processen vast te stellen voor zover reglementen als bedoeld in- 
het eerste lid van dit artikel niet of niet volledig zijn. Deze reglement mogen 	 
geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten of— 
reglementen als bedoeld in het eerste en derde lid van dit artikel. 	  
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SLOTBEPALINGEN 	 
Artikel 29 De vereniging laten aansluiten bij andere organisaties 	 
De vereniging kan zich aansluiten bij bonden, stichtingen, verenigingen en andere—
vormen van organisaties, mits deze de doelstellingen van de vereniging volledig en— 
onveranderd ondersteunen. Het besluit hiertoe wordt door de algemene 	  
ledenvergadering op voordracht van het bestuur genomen. 	  
Artikel 30 Aansprakelijkheid van de vereniging 	  
De leden worden geacht, de in nood verkerende medemens naar beste weten en— 
kunnen te helpen, doch kunnen uit hoofde van hun lidmaatschap niet verplicht 	 
worden het eigen leven in de waagschaal te stellen. Zij aanvaarden zonder enig 	 
voorbehoud de gevolgen van hun daden, ondernomen in het belang van de 	 
medemens, zonder aansprakelijkheid van de vereniging of vorengenoemde 	 
organisatie(s). 	  
Artikel 31 Slotbepaling 	  
1. De vereniging en haar organen moeten zich als zodanig jegens elkaar 	 

gedragen, naar hetgeen door de redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd. 	 
2. In alle gevallen waarin deze statuten of reglementen als bedoeld in artikel 29— 

niet voorzien beslist het bestuur. 	  
SLOT AKTE 	  
De comparanten zijn mij, notaris, bekend. 	  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt en verleden te Zoetermeer op de datum in— 
het hoofd van deze akte vermeld. 	  
Na zakelijke opgave van en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de 	 
comparanten hebben deze eenparig verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te-
hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.— 
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparanten en mij, 	 
notaris, ondertekend. 	  
(w.g.:) volgt ondertekening 
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