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STATUTENWJZIGING

Heden, twee december tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr Pieter Johan
Helenius Koene, notaris te Twenterand:

de heer Gerhard Henk Boes, wonende Kerkstraat 5 a te 7671H8 Vriezenveen,--------
gemeente Twenterand, geboren te Vriezenveen op zevenentwintig november -:--------
negentienhonderdtweeënveertig, -
rijbewijsnummer 33 1 963317 A,

te dezen handelend als voorzitter en gevolmachtigde van de vereniging met volledige-:---
rechtsbevoegdheid verenising oud vriezenvegq, gevestigd te vriezenveen, --------
Twenterand, kantooradres..Westeinde 54 te7671CD Vriezenveen, ingeschreven in het--
handelsregister onder nummer 40073660, RS|N-nummer 0096071 58, -----------
hierna te noemen: de verenioinq
Van de volmacht blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen.
De comparant verklaarde:-
INLEIDING
1. De vereniging is opgericht op twintig mei negentienhonderd negenenveertig. De-.-----

statuten zijn vastgesteld bij onderhandse akte en goedgekeurd bij Koninklijk Besluit---*
van zeven augustus negentienhonderd vijftig, nummer 39, (koninklijke erkenning) welk
is gepubliceerd als "Bijvoegseltot de Nederlandse Staatcourant van vrijdag 3-------------
november 1950, no.215, No, 1477". Mitsdien staat ingevolge het bepaalde in artikel --
38 van de Overgangswet bij invoering van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de*---
vereniginggelijkaaneenverenigingdieisopgerichtbijnotariëleakte.2. De statuten van de vereniging ii;n èinOs de oprichting-niet anders gewijzigd óan nil-:-
akte van statutenwíjziging, op negenentwintig oktober tweeduizend acht verleden -----
voor mr P.J.H. Koene, notaris te ïwenterand. -..--*-

1. De statuten van de vereniging worden gewijzigd.
Bedoeld besluit betreft de navolgende wijzigingen van de statuten van de vereniging:-a invoering van een vierjaarlijks rooster van aftreden van bestuurders met de ----:-

mogelijkheid tot eenmalige herbenoeming (artikel 11 lid 1);b. zodanige aanpassing van de bepaling inzake het liquidatie-overschot, dat de ----
stichting mogel'tjk zal kunnen kwalificeren als Algemeen Nut Beogende lnstelling--
(ANBr);

c. algehele nieuwe opstelling van de statuten van de vereniging.2. Aldus is besloten door de algemene vergadering van de vereniging, waarvan de::----
notulen aan deze akte worden gehecht.

STATUTENWJZIGING
Ter uitvoering van bedoeld besluit van de algemene vergadering worden de gehele
statuten van de vereniging gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt:--
Naam-----.-*
Artikel 1

De naam van de vereniging is: Vereniging Oud Vriezenveen. -----
Zetel
Artíkel2--
De vereniging is gevestigd in de gemeente Twenterand.



Doel----
Artikel31. De vereniging heeft ten doel de behartiging van de oudheid- en geschiedkundige

belangen in de voormalige gemeente Vriezenveen en de gerelateerde betrekkingen ---
met St. Petersburg (Rusland), het bevorderen van de daarmee gepaarde
wetenschap, de instandhoudíng, bewaring, waar wenselijk herstel, van de
betrekkelijke monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor, en alles
wat daartoe in de ruimste zin noodzakelijk of bevorderlijk kan zijn.--2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door:a. door het vezamelen van de uitsluitend op de voormalige gemeente Vriezenveen-

en de gerelateerde betrekkingen met St. Petersburg (Rusland) betrekking ---------
hebbende of daarin gevonden oudheid- of geschiedkundige vooÍwerpen en de ----
behoorlijke verzorging, dat wil zeggen bewaring en opstelling daarvan in een ------
speciaal daartoe te Vriezenveen in te richten museum.b. door samenwerking met meer algemene instellingen en organisaties op dit------
gebied, in de eerste plaats met die in de regío en in de provincie Overijssel, en----
voorts, voor zover nodig enlof gewenst, met zulke in het Rijk;----c. door het doen instellen of bevorderen van wetenschappelijk bodemonderzoek,----
eventueel het conserveren van oudheÍdkundige of historische, binnen de ------
voormalige gemeente Vriezenveen zich bevindende monumenten onder
deskundige leiding, door het verzamelen en notuleren, eventueel publiceren, van-
desbetreffende berichten of geschriften en voorts door het organiseren van
excursies, lezingen, voordrachten en andere gerelateerde activiteiten en het----
aanleggen en instandhouden van een bibliotheek

3.Degeldmiddelenvandeverenigingbestaanuit:-:---a. bijdragen van leden en begunstigers; -----:-Lb. subsidies van gemeente(n), provincie(s), Rrjk en verenigingen en stichtingen;---c. entrée-gelden;-*------
d. schenkíngen en legaten;
e. en andere wettige middelen.

Leden
Artikel41. Leden van de vereniging kunnen ziinzij die zich bij het bestuur als zodanig hebben--

aangemeld en zijn toegelaten als bedoeld in artikel 6, alsmede ereleden, zoals
bedoeld in artikel 10. --2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zln--
opgenomen.3. Het lídmaatschap Ís persoonlijk en niet overdraagbaar. ---------

Bequnstiqers
Artikel 5------1. Begunstigers zijn zij die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te---*

steunen met een door het bestuur vast te stellen minimum bijdrage.2. Het bestuur is gerechtigd akkoord te gaan met een andere dan een geldelijke
bíjdrage, die naar oordeelvan het bestuur qua waarde met bovenstaand minimum ---
bedrag ten minste gelijkgesteld kan worden.

ïoelatinq.
Artikel 6---
Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begunstigers. --*-



Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog
Eindg van het lidmaatschap

tot toelating besluiten. -

ArtikelT---
1. Het lidmaatschap eindigt:a. door overlijden van het lid; is een rechtspersoon lid, dan eindigt het lidmaatschap-

wanneer deze ophoudt te bestaan;
b.
c.

door opzegging door het lid;

2.
3.

5.
6.

4.

door opzegging door de vereniging. Dit kan slechts geschieden wanneer een lid -heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap brj de statuten
gest'eto, te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens devereniging niet-----
nakomt en wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortdurend. door ontzetting. Dgze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd--
met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de
vereniging op onredelijke wijze benadeelt.-

Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.
Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts---*--
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een ----
opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden -beëindigd, indien van de vereniging of van het líd redelijkenrijs niet gevergà kan --------
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap:---
eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen lvas -------
opgezegd.-
Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur --------------
Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grqnd dat-
een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt en dat redelijkerwijs van--
de vereníging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van -:
een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen vier weken -
na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ----
vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave--
van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het
beroep is het líd geschorst, met dien verstande evenweldat het geschorste lid het-:--
recht heeft zich in de algemene vergadering, waarin het in dit lid bedoelde beroep:--
wordt behandeld, te verantwoorden.7. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blíjft --------
desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.------------

Einde van de rechten en verplichtinoen beounstiqers

1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger kunnen te allen tijde wederzfids --*door opzegging worden beëindigd behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het
lopende verenigingsjaar voor het geheel blijft verschuldigd2, Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur.

Jaarliikse biidraqen
Artikel 9:-1. De leden en de begunstigers zíjn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse

bijdrage, die door het bestuur zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in -*-----
categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.--



2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van --
de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen

Ereleden--

1. Ereleden worden, op voorstel van het bestuur, door de algemene vergadering;-----------
benoemd; het erelidmaatschap gaat in door de aanvaarding van het erelidmaatschap -
door het erelid.2. Ereleden zijn vrijgesteld van de betaling van de jaarlijkse bijdrage en hebben vrij-----
toegang tot het museum van de vereniging.

2.

3.

Bestuur
Artikel 111. Het bestuur bestaat uit drie of meer personen, die door de algemene vergadering -----

worden benoemd. De benoeming geschiedt uit de leden, behoudens het bepaalde -----
in lid 2,
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar. Onder *
een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee opeenvolgende jaarlijkse---
algemene ledenvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het-------
bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster aftredend bestuurslid is ---:---
éénmaal onmiddellijk herbenoembaar.
De algemene vergadering kan besluiten dat een lid van het bestuur buiten de leden-*
wordt benoemd.
De benoeming van bestuursleden geschiedt uit één of meer bindende voordrachteff, --
behoudens het bepaalde in lid 4. Tot het opmaken van zulk een voordracht zlin ----*
bevoegd zowel het bestuur als één/tiende van de stemgerechtigde leden. De --,---------
voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. --
Een voordracht door éénitiende van de stemgerechtigde leden moet minimaal--i-------
vierentwintig (24) uur voor de aanvang van de vergadering schrifielÍk bij het bestuur---
worden ingediend.
Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten ---
minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene--
vergadering, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden
vertegenwoordigd is

5. ls geen voordracht opgemaakt, of besluit de algemene vergadering overeenkomstig --
het voorgaande lid de opgemaakte voordrachten het bindend karakter te ontnemen, ---
dan is de algemene vergadering vrij in de keus.6. lndien er meer dan een bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit die-:----
voordrachten. ---------

Einde bestuurslidmqatschap - Periodiek aftreden - Schorsino
Artikel 12
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde --

door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het
verloop van die termijn.2. Bij tussentijdse vacatures is het bestuur gerechtigd, daarin tot de volgende algemene -
vergadering te voorzien ten aanzien van ten hoogste de helft van de bestuursleden. --
De algemene vergadering kan een aldus tussentijds door het bestuur benoemde
bestuurder met terugwerkende kracht herbenoemen. Het bepaalde in artikel 1 1,

4.

derde tot en met zesde lid is deze herbenoeming van toepassing. -:-



3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging ten aanzien van een ---
bestuurslid dat uit de leden benoemd is;-:----b. doorschriftelijkbedanken;-----c. door het uitblijven van herbenoeming, zoals bedoeld in het vorige lid in de
eerstvolgende algemene ledenvergadering na benoeming door het bestuur;---*d. door het verlíes van het vrije beheer over het vermogen van het bestuurslid; -*--e. door ontslag door de rechter;f. door ontslag door de algemene vergadering.

Bestuursfuncties - Besluitvorming van het bestuur--:
Artikel 131. Het bestuur wijst uit zijn midden een voozitter, een secretaris en een --

penningmeester aan. Het kan voor elk hunner uit zijn midden een vervanger---*--:
aanwijzen. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden.-----------:--2. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen---
opgemaakt, die door een volgende vergadering worden vastgesteld. -------3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaanàe de vergaderingen van -
en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

Bestuurstaak - Verteq enwoordio ing

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het--
besturen van de vereniging.2. lndien het aantal bestuursleden beneden het in artikel 11, lid 1 genoemde minimum is
gedaald, blijft het bestuur bevoegd.-
Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn -
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.---i-----
De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee gezamenlíjk-:-----
handelende bestuursleden, zulks met inachtneming van het bepaalde in lid 5, 6 en 7 -van dit artikel. De vereniging, daarbij vertegenwoordigd zoals in de vorige volzin
vermeld, is bevoegd volmachten te geven, mits deze volmachten beperkt zijn voor ----
één in de volmacht genoemde, specifieke rechtshandeling of samenstel van
rechtshandelingen. Afzonderlijke bestuursleden kunnen zich niet bij volmacht laten----
vertegenwoordigen.--
Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering,---
bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ---------
vervreemding of bezwaring van registergoederen, doch niet tot het aangaan van-------
overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar---
verbindt, zích voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een
schuld van een ander verbindt. Op deze bepalíng kan tegenover derden een beroep---
worden gedaan.
Nalatenschappen mogen slechts beneficiair worden aanvaard.
Het bestuur is slechts met goedkeuring van de algemene ledenvergadering bevoegd -
te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten of een samenstel van---------
overeenkomsten, die een belang van één/derde van de inkomsten van het -:*------
voorgaande jaar te boven gaan.
Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor--
besluiten tot het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, met uítzondering -----

3.

4.

6.
7.

5.

8.



4.

5.

6.

7.

evenwel betreffende arbeidsovereenkomsten met overheidsinstellingen eniof semi----
overheidsinstellíngen, waartoe het bestuur zelfstandig bevoegd is. ------

Jaarverslaq - Rekenino en verantwoordinq

1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige--
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend.3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van -
het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de atgemene-
vergadering, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het -
gevoerde beleid. Het bestuur 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 ondertekening van één of meer hunner, --
dan wordt daarvan onder opgave van reden(en) melding gemaakt. Na verloop van de-
termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders in rechte vorderen datzrl deze --
verplichting nakomen. -
De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissíe van ten *----
minste twee personen, dÍe geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De----------
commissie onderzoekt de in de tweede volzin van het vorige lid genoemde stukken --*
en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.*-----
Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere
boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een ----------
deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar*-
gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te -------
tonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. --------------
De last van de commíssíe kan te allen tijde door de algemene vergadering worden;----
herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commíssie
Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaren tang te-
bewaren.

Algemene verqaderinoen ---
Artikel 161. 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 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een -------------
algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. ln de jaarvergadering komen-
onder meer aan de orde:--a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in artikel 15 met het---

verslag van de aldaar bedoelde commissie;-*-----b. de benoeming van de in artikel 15 genoemde commissie voor het volgende --------
vereni g i ngsj aar; -- -- *

c.
d.

voorziening in eventuele vacatures; --:---,
voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de---
vergadering.3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit --------

wenselijk oordeelt.4. Voorts is het bestuur op schríftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden *
als bevoegd is tot het uítbrengen van éénitiende gedeelte van de stemmen verplicht--



tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer---
dan vier weken na het verzoek. lndien aan het verzoek binnen veertien dagen geen ---
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan-------
door oproeping overeenkomstig artikel 20 of brj advertentie in ten minste een ter--------
plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dagblad, met inachtneming van -
de in artikel20 vermelde oproepingstermijn

ïoeganq en stemrecht
Artikel 17
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, het --*--bestuurslid dat geen lid van de vereniging is en alle begunstígers. Geen toegang

hebben geschorste leden, behoudens bij de behandeling van hun schorsing ----::-
overeenkomstig het bepaalde in artikel 7, lid 6. Geschorste bestuursleden hebben---
geen toeg ang tot bestuursvergaderingen. -----------2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene------
vergadering. -**-3. leder lid van de vereníging dat niet geschorst is, heeft één stem. Het bestuurslid dat --
geen lid van de vereniging is, heeft geen stemrecht, doch kan advies uitbrengen4. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. ----

Voorzitterschap - Notulen
Artikel 181. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of-*-

zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt een-
van de andere bestuursleden door het bestuur aan te w'rjzen als voorzitter op. Wordt--
ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering --
daarin zelve. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in -'---
leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon --------------i----2. Van het verhandelde in elke ledenvergadering worden door de secretaris of een ---i----
andere door de voorzítter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld. ----

Besluitvormino van de algemene verqadering
Artikel 191. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de ---*

uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een
genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schrifielijk vastgelegd
voorstel.

2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste líd bedoeld oordeel-
de juistheid ervan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de --*--
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet-------
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke:---:

3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de---
algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte -*-
stemmen.-
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. ------------
lndien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft
verkregen, heeft een tweede stemming, of ín geval van een bindende voordracht, een-
tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaats. Heeft aÍsdan weer -------

4.
5.



6.

7.

niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, -----
totdat hetzij éen persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen------
twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen ---*--
(waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de--
personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de-
persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantalstemmen is-------
uitgebracht. ls bijdie voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer -
dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die::----
personen bij de níeuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. --
lngeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot---*
wie van beiden is gekozen.
lndien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen,----
dan is het verworpcn.-------r---
Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voozitter bepalen dat de------
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. lndien het betreft een verkiezing van
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen--
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende------
gesloten briefjes, BesluitvormÍng bij acclamatie is mogelijk, tenzij een --
stemgerechtigde hoofdelij ke stemm ing verla ngt.8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering ---------
bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een --
besluit van de algemene vergadering. ------9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zljn,----
kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent----
alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging -
of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de ---:----
voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en---
houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in
achtgenomen. ----------

Biieenroeping alqemene verqadering

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping-
geschiedt schriftelijk of digitaal aan de adressen van de leden volgens het ----:------
ledenregister bedoeld in artikel 4lid 2, dan wel door middel van aankondiging in het ---
verenigingsblad. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven dagen,-------2. Bij de oproeping worden de te behandelen ondenrverpen vermeld, onverminderd het--
bepaalde in de artikelen 21 en 22.

Statutenwiiziqinq
Artikel 211. ln de statuten van de verenigíng kan geen verandering worden gebracht dan door-----

een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de ---::--**
mededeling dat aldaar wijziging van de sJatuten zal worden voorgesteld2. Zli die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot
statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste één week voor de vergadering---
een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is --------
opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter ínzage leggen tot na--
afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.



3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de uitgebrachte---
stemmen, in een vergadering waarín ten minste vijftig (50) Ieden aanwezi! of -----------vertegenwoordigd ziin. Zrin niet vijftig (50) leden aànwezig of vertegenwoàrdígd, dan--
wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen-
vier weken na de eerste vergadering waarin oveineÍ voorstelzoals dat in de vorige---
vergadering a?.n deorde ís geweest, ongeacht het aantalaanwezige of------------
vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten----
minste tweelderde van de uitgebrachte stemmen. De bedoelde tweede vergadering ---
kan geltjktijdig met de eerste vergadering worden aangekondigd, zoals in artikel ZO -*bedoeld.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is---
opgemaakt en verleden. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid ------
bevoegd.Ontbindinq --------------:

Artikel221' De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering,-
mits bij dat besluit tevens een bestemming wordt gekozen, zoalJbedoeld in de--------
tweede volzin van het volgende líd van dit artikel. Het bepaalde in de leden 1,2 en S -^ Ian het voorgaande artíkel is van overeenkomstige toepassing2- Tenzii de algemene vergadering anders besluit, geschíedt deiereffening door het------
bestuur.3. ln het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. Het liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoeve van een instelling-
als bedoeld in artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting -:--
2001, dan wel op enige andere wijze waarmee het algemeen belang gediend *ofot. ---
ln alle andere gevallen van ontbinding, dan wel wannèer in het OesÉit tot ontbinding--
geen bestemmíng van het liquidatiesaldo wordt vastgesteld, wordt de bestemming'------
van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld, met dien verstande dat Éet--
liquidatiesaldo moet worden besteed ten behoevè van een instelling als bedoeld in---
artikel 6.33, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting ZOO1, dan wel op -
enige andere wijze waarmee het algemeen belang gediend wordt. --------------
Daarbíj dient het doel van de vereniging zoveel mógelijk in het oog dient te worden,---
gehouden,ziihetdesnoodsopregionaaloflandeIijkgebied.

4- De vereniging houdt op te bestaan op het tijdstip waalop geen aan haar, dan wel aan -
de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vóreffenaars doen hiervan-----
opgaaf aan de registers waar de verenigíng is ingeschreven. --------

Huishoudeliik req lement
Artikel 231. Het bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden

geregeld die niet in de statuten zijn vervat.2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen
dwingend recht bevat, noch met de statuten.3. ln alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Slotbepalinq
Artikel25
Aan de algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de--
statuten aan andere organen zijn opgedragen.
SLOT
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De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
Deze akte is in minuut verleden te Twenterand op de datum in het hoofd van deze akte----
vermeld.
De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te-----
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte té hebben kenÀisgenomen en----
met de inhoud in te stemmen.----------
Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgglezen en vq;glgens door de verschenen -----
persoon en mij, notaris, ondertekend, om [un t*r 5/ *r*.h, (rcr:oy) 

.
Volgt ondertekening. /
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

rËffiË
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