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Heden, twee8ntwintig apri1 tweeduizend twintig, verschenen voor mij, Mr
Leonard Dirk Pe1s Rijcken, notaris gevestigd te Ape1doorn:
1.
SEBASTIAAN ALWIN OUDEWORTEL, wonende te
~
, geboren te
Gegevens verwijderd door KvK
op veertien maart negentienhonderd 66nenzeventig, zich 1egitimerende met~
Gegevens verwijderd door KvK
zijn paspoort, nummer
, uitgegeven te Dronten op tien oktobertweeduizend zeventien, ongehuwd en geen geregistreerd partner;
2.
MARIA JANTINA WILHELMINA VAN HUGTEN, wonendee
geboren te
Gegevens verwijderd door KvK
op vijfentwintig december negentienhonderd drie8nzestig, zich
Gegevens verwijderd door KvK
egitimerende met haar paspoort, nummer
, uitgegeven te DeBi1t op drie apri1 tweeduizend negentien, ongehuwd en geen geregistreerdpartner.
De comparanten verk1aarden bij deze akte te wi11en oprichten een vereniging, we1ke za1 worden geregeerd door de navo1gende statuten.
De verschenen personen verk1aarden:
INLEIDINC
De verschenen personen richten hierbij een vereniging op, waarvoor de
navo1gende statuten ge1den.
Naam en zetc1
Artike1 1
1. De vereniging draagt de naam: LAPIDARISTEN VERENIGINC
MIDDEN NEDERLAND.
2. Bij verkorting ook te noemen: L.V.M.N.
3. Zij heeft haar zete1 in de gemeente De Bi1t.
Doe1
Artike1 2
1. De vereniging kent geen commerci81e doe1ste11ingen.
2. De vereniging heeft a1s doe1 het verzame1en van minera1en, gesteenten,
ede1stenen en fossie1en, het beoefenen van bee1dende kunst door het
bewerken van gesteenten en minera1en tot a11er1ei vormen en het beoefenenvan de kunst van het ede1- en goudsmeden en maken van sieraden in de
breedste zin van het woord.
3. Zij tracht dit doe1 onder meer te bereiken door:
a. Te bevorderen dat de kunst van het s1ijpen van minera1en en gesteenten,het facetteren van ede1stenen en het ede1-, goudsmeden en maken vansieraden, a11en in de ruimste zin van het woord, worden beoefend.
b. Het bevorderen van het verzame1en van en het opdoen van kennis van dete gebruiken materia1en,
c. Het bevorderen van de kennis van en de vaardigheid in de toe te passentechnieken,
d. Het organiseren van bijeenkomsten, 1ezingen, excursies, studiereizen enGegevens verwijderd door KvK
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beurzen,
e.

Het doen verschijnen van een orgaan en van andere geschriften, we1ke-het bereiken van het doe1 van de vereniging bevorderen,
f. A11e andere wettige geoor1oofde midde1en, we1ke haar verder te dienstenzu11en staan en we1ke aan het geste1de doe1 bevorder1ijk kunnen zijn. 4. De vereniging kan dit ook doen door midde1 van het betrekken, ondersteunenen faci1iteren van externe organisaties.
Boekiaar, Duur
Artike1 3
1. Het boekjaar van de vereniging is ge1ijk aan een ka1enderjaar.
2. De vereniging is opgericht 3 apri1 tweeduizend en twintig en thans aangegaanvoor onbepaa1de tijd.
Lidmaatschap, Donateurs
Artike1 4
1. De vereniging kent:
Gewone 1eden;
Jeugd1eden;
Ere1eden; en
Donateurs.
Waar in de statuten wordt gesproken van 1id of 1eden wordt / worden daaronder-verstaan zowe1 de gewone 1eden en jeugd1eden a1s de ere1eden, tenzij het
tegendee1 b1ijkt.
2. Gewone 1eden zijn zij, die a1s zodanig zijn toege1aten overeenkomstig het in-

artike1 5 bepaa1de.
Jeugd1eden zijn 1eden die nog niet de vo1wassen 1eeftijd v~ut 18 jaren hebbenbereikt.
4. Ere1eden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de
vereniging o f in het kader van de doe1ste11ing van de vereniging door de
a1gemene 1eden vergadering da~utoe zijn benoemd.
5. Donateurs zijn zij, die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten vaneen eenma1ige of meer-jaar1ijkse donatie en die a1s zodanig door het bestuurzijn toege1aten. Het bestuur is bevoegd het donateurschap door schrifte1ijkeopzegging te doen eindigen. Het bestuur kan voor deze donatie jaar1ijks eenminimum bedrag vastste11en.
Lidmaatschap toe1atin2, persoonsregister
3.

Artike1 5
1. A1s gewoon 1id ofjeugd1id kan men worden toege1aten, nadat men schrifte1ijk

2.

een verzoek dienaangaande bij het bestuur heeft ingediend.
Het bestuur bes1ist over de toe1ating. Bij niet toe1ating door het bestuur kan de
a1gemene 1eden vergadering a1snog tot toe1ating bes1uiten.
Ere1eden worden op voorste1 van het bestuur door de a1gemene 1eden
vergadering benoemd.
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3.

Donateur kan men worden door schrifte1ijke aanme1ding bij het bestuur, datover de toe1ating bes1ist. In de aanme1ding moet het bedrag van de meer.
jaar1ijkse of66nma1ige donatie worden medegedee1d.
4. Het 1idmaatschap is persoon1ijk.
5. Het bestuur houdt een persoonsregister bij, waarin de namen, adressen,
te1efoonnummers en e-mai1 adressen van a11e 1eden worden opgenomen.
Bij wijzigingen van persoonsgegevens is een 1id verp1icht deze wijziging aanhet bestuur op te geven. Dit register wordt aangeme1d bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.
6. A11e oproepingen en kennisgevingen, bestemd voor de 1eden, kunnen
geschieden aan de in het register opgenomen (ook digita1e) adressen.
Einde 1idmaatschap
Artike1 6
1. Het 1idmaatschap eindigt:
a. door over1ijden van het 1id; is een rechtspersoon 1id van de vereniging,~
dan eindigt zijn 1idmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging door het 1id;
c. door opzegging door de vereniging;
d. door ontzetting.
2. 0pzegging van het 1idmaatschap door het 1id kan s1echts geschieden per einde
van een boekjaar. Zij geschiedt door een schrifte1ijke kennisgeving, we1kev66r 1 december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een
opzegging niet tijdig heeft p1aatsgehad, 1oopt het 1idmaatschap door tot het~
einde van het eerstvo1gende boekjaar, tenzij het bestuur anders bes1uit o f vanhet 1id rede1ijkerwijs niet gevergd kan worden het 1idmaatschap te 1aten
voortduren.
3. 0pzegging van het 1idmaatschap namens de vereniging kan geschieden doorhet bestuur met onmidde11ijke ingang:
wanneer een 1id, na daartoe bij herha1ing schrifte1ijk te zijn aangemaand,twee maanden na het begin van het 1opende boekjaar niet o f niet vo11edigaan zijn ge1de1ijke verp1ichtingen jegens de vereniging over het 1opendeboekjaar heeft vo1daan;
wanneer het 1id heeft opgehouden te vo1doen aan een o f meer van dc
vereisten die op dat moment door de statuten voor het 1idmaatschap
worden geste1d. De opzegging door het bestuur heeft onmidde11ijke
be8indiging van het 1idmaatschap tot gevo1g.
Het bes1uit van de a1gemene 1eden vergadering tot ontzetting za1 moetenworden genomen met tenminste twee/derde van het aanta1 uitgebrachte-

4.

ge1dige stemmen.
0ntzetting uit het 1idmaatschap kan a11een worden uitgesproken wanneer een1id in strijd met de statuten en/o f reg1ementen en/o f bes1uiten van de
vereniging hande1t of wanneer het 1id de vereniging op onrede1ijke wijze-
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5.

6.

benadee1t of heeft benadee1d. Het bes1uit tot ontzetting treedt in werking dedag na verzending van het bes1uit aan het betreffende 1id.
0pzegging of ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het 1id zo spoedigmoge1ijk van het bes1uit in kennis ste1t, met opgave van de redenen. Het
betrokken 1id is bevoegd binnen 66n maand na de ontvangst van de
kennisgeving in beroep te gaan bij de a1gemene 1eden vergadering.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het 1id geschorst. Een geschorst 1id heeft geen stemrecht.
Wanneer het 1idmaatschap in de 1oop van een boekjaar eindigt, b1ijft de
jaar1ijkse bijdrage voor het gehee1 door het 1id verschu1digd, tenzij het bestuur

anders bes1ist.
Schorsingen
Artike1 7
1. Het bestuur is bevoegd een 1id te schorsen, ingeva1 het 1id bij herha1ing in-

2.
3.

strijd hande1t met zijn 1idmaatschapsverp1ichting o f door hande1ingen o f
gedragingen het be1ang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad.~
Gedurende de periode, waarin een 1id is geschorst, kunnen de aan het
1idmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.
Wanneer binnen een periode van zes maanden de schorsing niet is opgeheven-

of is omgezet in een ontzetting uit het 1idmaatschap, verva1t de schorsing. Ge1dmidde1en
Artike1 8

De ge1dmidde1en van de vereniging bestaan uit:
Contributies van de gewone 1eden en de jeugd1eden;
Cursusge1den;
Donaties van de donateurs;
Entreege1den;
Legaten en schenkingen;
Subsidies; en
Eventue1e andere baten.
2. Ieder 1id is jaar1ijks een contributie verschu1digd. De hoogte van de
contributie van de verschi11ende 1eden categorie8n, wordt vastgeste1d door dea1gemene 1edenvergadering.
3. De contributie is in haar gehee1 verschu1digd per 1 januari van het jaar
waarop zij betrekking heeft.
4. Ere1eden zijn vrijgeste1d van het beta1en van de jaar1ijkse contributie.
Bestuur
Artike1 9
1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur.
2. De 1eden van het bestuur worden gekozen door de A1gemene Leden
Vergadering.
3. Het bestuur bestaat uit tenminste drie natuur1ijke personen, die in functie1.
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(voorzitter, secretaris en penningmeester) worden gekozen.
Het aanta1 bestuurs1eden wordt vastgeste1d door de A1gemene Leden
Vergadering.
5. De bestuurs1eden zijn te a11en tijde bevoegd hun bestuursfunctie te be8indigen
met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. Dit dientschrifte1ijk kenbaar te worden gemaakt aan het bestuur.
6. Voor een vacature in het bestuur kan zowe1 door het bestuur a1s door de 1edeneen kandidaat worden geste1d.
7. Namen van kandidaten, die door 1eden worden voorgeste1d, dienen voor de~
aanvang van de vergadering bij het bestuur te worden ingediend, voorzien van tenminste vijftien handtekeningen van meerderjarige 1eden, die de
kandidatuur steunen, a1smede een bereidverk1aring van de betrokken
kandidaat.
8. In tussentijdse vacatures kan door het bestuur op ad interim basis wordenvoorzien tot aan de eerstvo1gende a1gemene 1eden vergadering.
9. Rechtsge1dige bestuursbes1uiten kunnen s1echts dan worden genomen, indientenminste een meerderheid van de aanwezige bestuurs1eden haar meningheeft kenbaar gemaakt.
10. Bestuursvergaderingen kunnen ook ver1open via e1ektronische weg door
bijvoorbee1d on1ine video conference ofbijvoorbee1d Skype, etc.
11. Bestuursbes1uiten worden met een gewone meerderheid van stemmen
genomen.
12. Bestuurs1eden kunnen te a11en tijde onder opgaaf van redenen door de
Aigemene Leden Vergadering worden geschorst o f onts1agen.
Een voorgenomen schorsing o f onts1ag dient uiter1ijk 4 weken voor de eerst4.

vo1gende A1gemene Leden Vergadering schrifte1ijk aangekondigd te worden-

aan betreffende 1id d.m.v. een aangetekende brief met een duide1ijke
motivatie. Tevens dient in deze brief de schorsings- en onts1agprocedure te~
worden beschreven.
De A1gemene Leden Vergadering bes1uit tot schorsing o f onts1ag met eenmeerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
13. De schorsing eindigt wanneer de A1gemene Leden Vergadering niet binnen-drie maanden na ingang van de schorsing, tot onts1ag heeft bes1oten.
14. Het bestuurs1id wordt in de ge1egenheid geste1d zich in de A1gemene LedenVergadering te verantwoorden en kan zich daarbij door een raadsman doen--

bijstaan o f 1aten vervangen.
15. Bestuurs1eden worden benoemd voor een periode van maximaa1 drie jaar. De bestuurs1eden treden af vo1gens een door het bestuur op te maken rooster.Herbenoeming is moge1ijk. De maxima1e aaneenges1oten zittingstermijn is~

negen j aar.
16. Indien het aanta1 bestuurs1eden beneden het in 1id 1 verme1de minimum isgedaa1d, b1ijft het bestuur niettemin bevoegd. Het bestuur is verp1icht zo
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spoedig moge1ijk een a1gemene 1edenvergadering te be1eggen, waarin devoorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
Artike1 10
Het bestuur is niet bevoegd te bes1uiten tot het aangaan van overeenkomsten-

tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het~
aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich a1s borg of
hoofde1ijk medeschu1denaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zichtot zekerheidste11ing voor een schu1d van een ander verbindt.
Artike1 11
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter

tezamen met de secretaris o f de penningmeester, dan we1 de secretaris
tezamen met de penningmeester. A11e stukken de vereniging bindende,

worden namens het bestuur getekend door voorzitter en secretaris , voor
zover het ge1dzaken betreft, tevens door de penningmeester.
3. Het bestuur za1 de penningmeester machtigen tot het doen van beta1ingen enontvangen van ge1den namens de vereniging.
4. Het bestuur kan aan een bestuurs1id o f een derde, vo1macht ver1enen om devereniging binnen de grenzen van die vo1macht te vertegenwoordigen.
5. In a11e geva11en waarin de vereniging een tegenstrijdig be1ang heeft met eenof meer bestuurders, kan de A1gemene Leden Vergadering een of meer
personen aanwijzen om de vereniging, voor zover het dat tegenstrijdige
be1ang betreft,
te vertegenwoordigen.
A1gemene Leden Vereaderingen
Artike1 12
1. Aan de A1gemene Leden Vergadering komen in de vereniging a11e

2.

3.

4.
5.

6.

bevoegdheden toe, die niet door de wet o f de statuten aan andere organen zijnopgedragen.
Toegang tot de A1gemene Leden Vergadering hebben de 1eden die niet
geschorst zijn a1smede degenen die daartoe door het bestuur en/of de
A1gemene Leden Vergadering zijn uitgenodigd.
Een geschorst 1id heeft toegang tot de A1gemene Leden Vergadering waarinhet bes1uit tot zijn of haar schorsing wordt behande1d en is bevoegd daaroverze1 f het woord te voeren dan we1 dit door zijn/haar raadsman te 1aten voeren.Met uitzondering van een geschorst 1id heeft ieder meerderjarig 1id 66n stemin de A1gemene Leden Vergadering.
De voorzitter van de vergadering bepaa1t de wijze waarop de stemmingen inde A1gemene Leden Vergadering worden gehouden. Stemming over
benoeming, schorsing en ontheffing van personen geschiedt a1tijd schrifte1ijk.Stemming over zaken geschiedt monde1ing. Het bestuur of de A1gemene--Leden Vergadering kan bes1uiten dat schrifte1ijke stemming p1aatsvindt. Het-
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aannemen van voorste11en bij acc1amatie is moge1ijk, mits dit geschiedt op~
voorste1 van de voorzitter.
7. A11e bes1uiten waaromtrent bij wet o f bij deze statuten geen grotere
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een eenvoudige
meerderheid van ge1dig uitgebrachte stemmen. B1anco stemmen te11en niet~
mee ter bepa1ing
van de uits1ag van de stemming.
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorste1 verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan wordt opnieuw gestemd, waarbijde meerderheid van stemmen dan doors1aggevend is.
9. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een
vo1strekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen,
die de meeste stemmen kreger4 zo nodig na tussenstenuning.
Artike1 13
1. De A1gemene Leden Vergaderingen worden ge1eid door de voorzitter of, bijdiens afwezigheid, door het 1angstzittende aanwezige bestuurs1id.
Zijn geen bestuurs1eden aanwezig, dan voorziet de vergadering ze1 f in haar-1eiding.
2. Het door de voorzitter van de vergadering ter A1gemene Leden Vergaderinguitgesproken oordee1 omtrent de uits1ag van een stemming, is bes1issend. Hetze1fde ge1dt voor de inhoud van een genomen bes1uit, voor zover werd gestemd over een niet schrifte1ijk vastge1egd voorste1.
Wordt echter onmidde11ijk na het uitspreken van het oordee1 van de voorzittervan de vergadering, de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe
stemming p1aats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de
oorspronke1ijke stemming niet hoofde1ijk of schrifte1ijk geschiedde, een
stemgerechtigde aanwezige dit ver1angt. Door deze nieuwe stemming
verva11en de rechtsgevo1gen van de oorspronke1ijke stemming.
3. Van het ter A1gemene Leden Vergadering verhande1de, worden notu1en
gehouden door de secretaris o f door een door de voorzitter van de
vergadering aangewezen persoon. Deze notu1en worden in deze1 fde o f in deeerstvo1gende A1gemene Leden Vergadering vastgeste1d en ten b1ijke daarvan
door de voorzitter van de vergadering en de notu1ist ondertekend.
Artike1 14
1. Binnen zes maanden na af1oop van e1k boekjaar wordt een A1gemene LedenVergadering 0aarvergadering) gehouden.
In deze A1gemene Leden Vergadering brengt het bestuur zijn begroting voor-

het 1opende boekjaar en jaarvers1ag en jaarrekening uit over de gang van
zaken in de vereniging en over het gevoerde be1eid in het afges1oten boekjaar.Het 1egt de ba1ans en de staat van baten en 1asten met een toe1ichting ter
goedkeuring aan de A1gemene Leden Vergadering voor. Deze stukken
worden ondertekend door de dage1ijks bestuurs1eden. 0ntbreekt de
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2.

3.

4.
5.

ondertekening van een o f meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave vanredenen, me1ding gemaakt.
Na ver1oop van de termijn kan ieder 1id in rechte vorderen van de
gezamen1ijke bestuurders dat zij deze verp1ichtingen nakomen.
Wordt omtrent de getrouwheid van de stukken bedoe1d in het vorige 1id aande A1gemene Leden Vergadering niet overge1egd een verk1aring afkomstig-van een accountant a1s bedoe1d in artike1 2:393 1id 1 van het Burger1ijk
Wetboek, dan benoemt de A1gemene Leden Vergadering jaar1ijks, doch
uiter1ijk 30 dagen v66r de A1gemene Leden Vergadering een kascontro1e commissie van ten minste twee 1eden, die geen dee1 uit mogen maken van hetbestuur en geen zitting hebben gehad in het bestuur in het afge1open boekjaar,tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het 1opende casu quo1aatst verstreken boekjaar.
Het bestuur is verp1icht aan de kascontro1e commissie ten behoeve van haaronderzoek a11e door haar gevraagde in1ichtingen te verschaffen, haar
desgewenst de
kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging te geven.
De kascontro1e commissie onderzoekt de in 1id 1 en 1id 3 bedoe1de stukken.Vergt dit onderzoek naar het oordee1 van de kascontro1e commissie

bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan zij zich op kosten van de
vereniging
door een deskundige doen bijstaan. De kascontro1e commissie brengt aan de6.

7.

A1gemene Leden Vergadering vers1ag van haar bevindingen uit.
Goedkeuring door de A1gemene Leden Vergadering van het jaarvers1ag en--

strekt de secretaris en van de jaarrekening en verantwoording de
penningmeester tot d6charge.
Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd,benoemt de A1gemene Leden Vergadering een andere kascontro1e commissie,bestaande uit tenminste drie 1eden, die eveneens geen dee1 mogen uitmakenvan het bestuur, we1ke een nieuw onderzoek doet van de rekening en
verantwoording. Deze kascontro1e commissie heeft deze1fde bevoegdheid a1sde eerder benoemde kascontro1e commissie.
Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de A1gemene Leden
Vergadering vers1ag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring
geweigerd, dan neemt de A1gemene Leden Vergadering a1 die maatrege1en,-

we1ke door haar in het be1ang van de vereniging nodig geacht worden.
Artike1 1 5
1. A1gemene Leden Vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen zodikwij1s zij dit wense1ijk oordee1t of daartoe op grond van de wet verp1icht is.De bijeenroeping geschiedt door een aEm a11e 1eden te zenden schrifte1ijke medede1ing.

B
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2.

0p schrifte1ijk verzoek van ten minste vijftien 1eden, is het bestuur verp1ichttot het bijeenroepen van een A1gemene Leden Vergadering, te houden binnenvier weken na indiening van het verzoek.
Aan de eis van schrifte1ijkheid van het verzoek wordt ook vo1daan indien het-

verzoek e1ektronisch is vastge1egd.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevo1g wordt gegeven, kunnen de verzoekers ze1f tot de bijeenroeping van de A1gemene Leden
Vergadering overgaan op de wijze a1s in 1id 3 bepaa1d.
De verzoekers kunnen dan anderen dan bestuurs1eden, be1asten met de 1eiding

van de vergadering en het opste11en van de notu1en.
De bijeenroeping van de A1gemene Leden Vergadering geschiedt door
schrifte1ijke medede1ing aan de stemgerechtigden op een termijn van ten
minste veertien dagen.
Indien een 1id hiermee instemt, kan de bijeenroeping geschieden door een 1angs e1ektronische weg toegezonden 1eesbaar en reproduceerbaar bericht aanhet adres dat door het 1id voor dit doe1 is bekend gemaakt.
Bij de oproeping worden de te behande1en onderwerpen verme1d.
4. Bes1uiten kunnen a11een worden genomen over op de agenda voorkomende-voorste11en.
Statutenwiiziging
Artike1 16
1. Wijziging van de statuten kan s1echts p1aatshebben na een bes1uit van deA1gemene Leden Vergadering, waartoe werd opgeroepen met de medede1ing,dat daarin een wijziging van de statuten za1 worden voorgeste1d.
De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minsteveertien dagen.
2. Zij, die de oproeping tot de A1gemene Leden Vergadering ter behande1ingvan een voorste1 tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijfdagen v66r de dag van de vergadering een afschrift van dat voorste1, waarinde voorgeste1de wijziging woorde1ijk is opgenomen, op een daartoe geschiktep1aats voor de 1eden ter inzage 1eggen tot na de af1oop van de dag, waarop devergadering werd gehouden.
3. Tot wijziging van de statuten kan door de A1gemene Leden Vergadering
s1echts worden bes1oten met een meerderheid van ten minste twee/derde vanhet aanta1 uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notari81e akteis opgemaakt.
5. De bestuurs1eden zijn verp1icht een authentiek afschrift van de akte van
statutenwijziging en een vo11edige door1opende tekst van de statuten, zoa1s~
deze na de wijziging 1uiden, neer te 1eggen ten kantore van het
hande1sregister, binnen wier ressort de vereniging haar zete1 heeft.
3.
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Ontbinding en vereffening
Artike1 17
1. De vereniging wordt ontbonden:
a. door een bes1uit van de A1gemene Leden Vergadering met ten minste twee/derde van het aanta1 ge1dig uitgebrachte stemmen. Van deze
goedkeuring moet b1ijken uit de notu1en van de vergadering van de
A1gemene Leden vergadering.
b. na fai11ietverk1aring door hetzij opheffing van fai11issement wegens de~
toestand van de boede1, hetzij door inso1ventie;
c. door het gehee1 ontbreken van 1eden;
d. door de rechter in geva11en die de wet bepaa1t;
2. Bij de oproeping tot de in dit artike1 bedoe1de vergadering moet worden
medegedee1d, dat op de vergadering za1 worden voorgeste1d de vereniging teontbinden. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moettenminste zeven dagen bedragen.
3. De A1gemene Leden Vergadering ste1t een bestemming voor het batig sa1dovast, in die zin dat het 1iquidatiesa1do wordt besteed ten behoeve van een a1gemeen nut beogende inste11ing in de zin van de A1gemene wet inzake
rijksbe1astingen (ANBI) met een ge1ijksoortige doe1ste11ing a1s de verenigingo f van een buiten1andse inste11ing die uits1uitend o f nagenoeg uits1uitend heta1gemeen nut beoogt en die een soortge1ijke doe1ste11ing heeft.
4. Indien bij een bes1uit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen,
geschiedt de vereffening door het bestuur.
5. Na de ontbinding b1ijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening b1ijven debepa1ingen van de statuten en de reg1ementen zovee1 moge1ijk van kracht. Instukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan haarnaam worden toegevoegd de woorden "in 1iquidatie''.
6. De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, danwe1 aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn.
De vereffenaar (s) doet (n) van de be8indiging opgave aan het in 1id 6 vanartike1 16 verme1de register.
7. De boeken en de bescheiden van de ontbonden vereniging moeten wordenbewaard gedurende tien jaren na af1oop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars a1s zodanig is aangewezen.
Reg1eInenten
Artike1 18
1. De A1gemene Leden Vergadering kan een o f meer reg1ementen, zoa1s eenhuishoude1ijk reg1ement, vastste11en en wijzigen, waarin onderwerpen worden
gerege1d waarin door deze statuten niet o f niet vo11edig wordt voorzien.
2. Een reg1ement mag geen bepa1ingen bevatten die strijdig zijn met de weten/of met deze statuten.
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3.

0p bes1uiten tot vastste11ing en/of tot wUziging van een reg1ement is het
bepaa1de in artike1 16 1eden 1, 2, 4 en 5 van overeenkomstige toepassing. S1otbepa1ing
Artike1 19
Aan de A1gemene Leden Vergadering komen in de vereniging a11e bevoegdheden-

toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
S1otverk1aringen
Tens1otte verk1aarden de verschenen personen:
a. Zij benoemen a1s eerste bestuurs1eden:
1. de comparant sub 1 a1s voorzitter;
2. de comparante sub 2 a1s penningmeester en secretaris.
b. Het adres van de vereniging is: Voordorpsedijk 43a, 3737 BM, Groenekan.~
Het postadres van de vereniging is: Muurhuizen 54a, 3811 EK, Amersfoort;c. Het eerste boekjaar van de vereniging vangt aan bij de oprichting en eindigtop 66nendertig december tweeduizend twintig.
SLOT VAN DE AKTE
WAARVAN AKTE, in minuut ver1eden te Ape1doorn, op de datum in het hoofdvan deze akte verme1d.
A1vorens over te gaan tot ver1ijden van de akte, heb ik, notaris, aan de

comparanten medede1ing gedaan van de zake1ijke inhoud van de akte en daaropeen toe1ichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevo1gen die voor departijen uit de inhoud van de akte voortv1oeien.
De comparanten hebben daama verk1aard van de inhoud van de akte kennis tehebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de ge1egenheid te zijn geste1d,
daarmee in te stemmen en op vo11edige voor1ezing van de akte geen prijs te
ste11en.
0nmidde11ijk na beperkte voor1ezing is deze akte door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

