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Steegstraat 1
Postbus 20
6040 AA ROERMOND

ONTWERP
29 april 2015

STATUTENWIJZIGING VERENIGING
Heden, dertig april tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Rudolf_______
Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond: _______________________
mevrouw Henrica Cornelia Theodora van Delft, wonende te 6017 EA Thorn, _
gemeente Maasgouw, Dokter F. van den Oeverstraat 1, geboren te Tilburg op _
dertien februari negentienhonderd vier en vijftig, van Nederlandse nationaliteit, _
Nederlands paspoortnummer: NS0282KF0, thans ongehuwd en niet _________
geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, _______
te dezen handelende: _____________________________________________
I. voor zich; en _________________________________________________
II. als gevolmachtigde van: ________________________________________
a. de heer Evert Brouwers, wonende te 5631 DB Eindhoven, Javalaan _
123, geboren te Zwolle op negen maart negentienhonderd negen en __
dertig, van Nederlandse nationaliteit, Nederlandse ________________
identiteitskaartnummer: IK32L2969, gehuwd met mevrouw Tjarve ____
Lammechien Meijwes; ______________________________________
b. mevrouw Leonie Marie Jeanne Tonnaer, wonende te 6001 AR _____
Weert, Biest 10, geboren te Thorn op vier oktober negentienhonderd __
een en vijftig, van Nederlandse nationaliteit, Nederlands ___________
paspoortnummer: NMP8PF6K0, gehuwd met de heer Jacobus ______
Josephus Antonius Maria Gruijthuijsen; _________________________
c. de heer Jacques Charles Maria Grummer, wonende te 6102 GA ___
Echt, gemeente Echt-Susteren, Sint Joosterweg 31 C, geboren te ____
Kerkrade op acht april negentienhonderd een en zestig, van ________
Nederlandse nationaliteit, Nederlands paspoortnummer: NMB27L8K0,
gehuwd met mevrouw Cecilia Hendrika Maria Gerarda Jennen; ______
d. de heer Petrus Nicolaas Gerardus van Steekelenburg, wonende te _
6065 CN Montfort, gemeente Roerdalen, Gelreweg 8, geboren te ____
Wateringen op negentien augustus negentienhonderd drie en veertig, _
van Nederlandse nationaliteit, Nederlands paspoortnummer: ________
NMRKBJ7B8, gehuwd met mevrouw Anne-Marie Antoinette Hélène __
Schippers; _______________________________________________
e. de heer Henricus Cornelis Maria Neijssen, wonende te 6017 AT ___
Thorn, gemeente Maasgouw, Bogenstraat 7, geboren te Budel op ____
negen en twintig november negentienhonderd zeven en veertig, van __
Nederlandse nationaliteit, ++
, gehuwd met mevrouw __
_____________________
Henrica Josepha Gerarda Maria Ottenheim;
f. de heer Lambertus Peter Maria Zeegers, wonende te 6017 BM _____
Thorn, gemeente Maasgouw, Molenweg 1, geboren te Thorn op _____
________
achtentwintig augustus negentienhonderd drie en vijftig, van
Nederlandse nationaliteit, Nederlandse identiteitskaartnummer: ______
IUKB1LK65, gehuwd met mevrouw Anna Josephina Wilhelmina _____
Herzig; __________________________________________________
zijnde de comparante voornoemd en de sub II.a. tot en met f. genoemde _____
volmachtgevers het voltallig bestuur van de vereniging genaamd: Vrienden ___
van Thorn, met zetel te Thorn, kantoorhoudende te 6102 GA Echt, Sint _____
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_________________________________________________
Joosterweg 31 C,
welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van ____
Koophandel, onder nummer 40176505. _______________________________
De comparante voornoemd, handelende als gemeld, verklaarde: ___________
dat de vereniging is opgericht op twintig mei negentienhonderd zeven en __
zestig, waarvan de statuten werden goedgekeurd bij Koninklijk Besluit ___
van dertien november negentienhonderd zeven en zestig, onder nummer _
60;_________________________________________________________
dat de statuten van voormelde vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte _
op zeven juni negentienhonderd twee en tachtig verleden voor de heer ___
Petrus Stephannis Bernardus Johannes Fest, destijds notaris te Thorn; ___
dat de algemene ledenvergadering van de vereniging in haar vergadering _
van twaalf april tweeduizend vijftien heeft besloten de statuten van de ____
vereniging te wijzigen; _________________________________________
dat de algemene ledenvergadering tevens heeft besloten om de ________
comparante te machtigen om de statutenwijziging bij notariële akte te ____
doen plaatsvinden; ____________________________________________
dat van genoemde besluiten blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen __
van de algemene ledenvergadering; _______________________________
dat ter uitvoering van het vorenstaande de statuten van de vereniging ____
hierbij worden gewijzigd en opnieuw worden vastgesteld als volgt: _______
------------------------------------ STATUTEN: ______________________________
NAAM EN ZETEL ________________________________________________
Artikel 1 ________________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam: Vrienden van Thorn. _________________
2. Zij heeft haar zetel te Thorn, gemeente Maasgouw. ___________________
3. Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar. _________________
DOEL__________________________________________________________
Artikel 2 ________________________________________________________
1. De vereniging heeft ten doel: ____________________________________
a. het bevorderen van het behouden en uitdragen van het historisch en __
cultuur-historisch, materieel en immaterieel, erfgoed van Thorn, in ____
brede zin; ________________________________________________
b. invulling geven aan het bevorderen en versterken van de contacten __
tussen de vereniging en haar leden enerzijds en personen en families _
met (historische) banden met Thorn, anderzijds; __________________
2. Zij tracht dit doel te bereiken, in hoofdzaak, maar niet uitsluitend, door: ___
a. het onder de aandacht brengen van een zo groot mogelijk publiek, ___
nationaal en internationaal, van het belang van de historie en _______
cultuurhistorie van Thorn;____________________________________
b. het houden of doen houden van bijeenkomsten, excursies en _______
__________________________________________
tentoonstellingen;
c. het uitgeven of doen uitgeven van geschriften; ___________________
d. het opzetten en onderhouden van een website, waarop zowel de _____
historie en cultuurhistorie als de activiteiten van de vereniging belicht _
worden, bij voorkeur in meerdere talen; _________________________
e. het aanmoedigen en steunen van activiteiten op het gebied van de ___
geschiedenis, monumentenzorg en cultuurhistorisch toerisme; _______
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____
het bevorderen van kennis over de historie en cultuurhistorie van
___________________________________________________
Thorn;
g. het samenwerken met overheden, organisaties en particulieren, zowel
in als buiten Thorn; ________________________________________
h. het werven van de daartoe benodigde fondsen. __________________
LEDEN EN ERELEDEN ___________________________________________
Artikel 3 ________________________________________________________
1. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen die de leeftijd van _____
achttien jaar hebben bereikt of rechtspersonen, die zich als zodanig ______
hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. _______________
Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle _
leden zijn opgenomen. _________________________________________
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden. Bij niet-toelating tot lid _
kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. ____________
3. Alle leden hebben gelijke rechten. ________________________________
4. Ereleden zijn zij die op grond van hun buitengewone verdiensten voor de _
vereniging als zodanig door de voorzitter zijn geïnstalleerd, op voordracht _
van het bestuur of ten minste tien stemgerechtigde leden, en na _________
bekrachtiging door een met een meerderheid van ten minste twee/derde __
van het aantal uitgebrachte stemmen genomen besluit van de algemene __
vergadering. _________________________________________________
5. Ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke ___
hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. ___________
6. Juniorleden zijn natuurlijke personen die zich als zodanig hebben ________
aangemeld, of door hun wettelijke vertegenwoordigers zijn aangemeld en _
door het bestuur zijn toegelaten, maar die de leeftijd van achttien jaren ___
nog niet hebben bereikt. ________________________________________
7. Juniorleden hebben dezelfde rechten als gewone leden, behoudens _____
stemrecht. ___________________________________________________
Artikel 4 ________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt door: ___________________________________
a. het overlijden van het lid of indien het een rechtspersoon is, wanneer _
deze ophoudt te bestaan;____________________________________
b. opzegging door het lid; ______________________________________
c. opzegging door de vereniging; ________________________________
d. ontzetting. _______________________________________________
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan ___
slechts schriftelijk of per elektronische post geschieden tegen het einde ___
van het verenigingsjaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van _
vier weken. Echter kan het lidmaatschap tussentijds worden beëindigd ___
indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan _____
_______________________
worden het lidmaatschap te laten voortduren.
3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur, wanneer ___
het lid, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn ____
geldelijke verplichtingen tegenover de vereniging, voorts wanneer het lid __
heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door statuten voor het ____
lidmaatschap gesteld, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. _____________
f.
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Ontzetting uit het lidmaatschap 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. De____
ontzetting geschiedt door een besluit van het bestuur, genomen in een ___
vergadering waarin ten minste twee/derde van het aantal bestuursleden __
aanwezig is, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte
stemmen. ___________________________________________________
5. Bij opzegging namens de vereniging en bij ontzetting zal betrokkene ten __
spoedigste - in ieder geval binnen een week nadat de ontzetting is _______
uitgesproken - schriftelijk van het besluit in kennis worden gesteld, onder __
gelijktijdige opgave van de motivatie tot het genomen besluit. __________
Binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit tot __
ontzetting staat voor het betrokken lid beroep open op de algemene ______
vergadering. _________________________________________________
Wanneer een lid gebruik maakt van zijn recht op beroep, dan is het ______
bestuur verplicht om dit beroepschrift te behandelen in de eerstvolgende __
algemene vergadering. Wordt hieraan niet voldaan dan vervalt __________
automatisch de ontzetting. ______________________________________
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ________
geschorst. Gedurende de schorsingstermijn kan het betrokken lid geen ___
van zijn lidmaatschapsrechten uitoefenen. __________________________
6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, is __
toch de gehele jaarlijkse bijdrage verschuldigd. ______________________
JAARLIJKSE BIJDRAGEN EN ANDERE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
Artikel 5 ________________________________________________________
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, jaarlijks
door de algemene vergadering vast te stellen. _______________________
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke _____
ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
FINANCIËLE MIDDELEN __________________________________________
Artikel 6 ________________________________________________________
1. De financiële middelen van de vereniging bestaan uit de contributies en ___
bijdragen der leden, donaties, sponsorgelden, collectes, schenkingen, ____
legaten, erfstellingen en alle andere haar toevallende baten. ____________
2. Erfstellingen kan de vereniging slechts aanvaarden onder het voorrecht ___
van boedelbeschrijving. ________________________________________
3. Het bestuur kan, al dan niet op voorstel van de algemene ______________
ledenvergadering, fondsen instellen met speciale doelen en regels. Voor __
elk fonds wordt een aparte administratie gevoerd. ____________________
BESTUUR ______________________________________________________
Artikel 7 ________________________________________________________
______
1. Het bestuur van de vereniging bestaat uit ten minste vier natuurlijke
personen die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt . ________________
2. Het bestuur van de vereniging wordt door de algemene vergadering uit de _
leden benoemd. ______________________________________________
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt uit een of meer voordrachten.
Leden met interesse in een bestuursfunctie kunnen dit bij het bestuur ____
kenbaar maken, tot een week voor de algemene ledenvergadering. ______
4.
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De voordracht van het bestuur wordt, voor zover bekend, bij de oproeping
___
voor de vergadering meegedeeld. Ter vergadering kan het bestuur nog
extra voordrachten bekend maken. _______________________________
4. Indien er voor een vacature meer dan één voordracht is, kiest de ________
algemene vergadering door een stemming uit die voordrachten. _________
5. Een redelijk aantal van de bestuursleden dient in of nabij Thorn te wonen. _
6. Indien het aantal bestuursleden daalt tot onder de vier, vormen de _______
overblijvende bestuursleden niettemin een geldig bestuur. Er zal dan _____
echter wel zo spoedig mogelijk aanvulling van het aantal bestuursleden ___
moeten plaatsvinden. __________________________________________
Artikel 8 ________________________________________________________
1. Binnen het bestuur bestaan de functies van voorzitter, vicevoorzitter, _____
secretaris en penningmeester. Niet meer dan twee bestuursfuncties ______
kunnen in een persoon worden verenigd. Overige bestuursleden hebben __
de functie algemeen bestuurslid. _________________________________
2. De voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester worden in ____
functie gekozen door de algemene vergadering. _____________________
3. Bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van vier jaar en treden af ___
volgens een vast rooster. Aftredende bestuursleden zijn maximaal _______
eenmaal herkiesbaar. Het rooster van aftreden wordt vastgesteld door het _
bestuur. _____________________________________________________
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ____________________________
a. overlijden;________________________________________________
b. beëindiging van het verenigingslidmaatschap;____________________
c. opzegging door het bestuurslid; _______________________________
d. periodiek aftreden, zonder weer als bestuurslid benoemd te worden; __
e. onder curatelestelling; ______________________________________
f. ontslag door de algemene vergadering; _________________________
g. schorsing door de algemene vergadering. Een schorsing, die niet ____
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, _____
eindigt door het verloop van de termijn. _________________________
5. Een bestuurslid, dat in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt in de _
functie zoals bedoeld in artikel 8 lid 1, welke het bestuurslid bekleedde, in _
wiens plaats hij/zij treedt. Ingeval van een vervulling van een tussentijdse _
vacature zet het benoemde bestuurslid de lopende zittingsperiode van de _
vacature voort. _______________________________________________
Artikel 9 ________________________________________________________
1. a. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging en de ______
uitvoering van de besluiten van de algemene ledenvergadering. _____
b. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het ___
bestuur. _________________________________________________
_
c. Bovendien wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd
door de voorzitter tezamen met de vicevoorzitter of secretaris en bij __
ontstentenis van de voorzitter wordt de vereniging in en buiten rechte _
vertegenwoordigd door de vicevoorzitter tezamen met de secretaris. __
2. Voor het beschikken over banksaldi is de handtekening van de _________
penningmeester voldoende na door het bestuur verkregen machtiging. ___
3. a. Het bestuur laat zich in de uitoefening van zijn taak bijstaan door een _
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___________________________
of meer commissies en of adviseurs.
b. Commissies en adviseurs worden benoemd, geschorst en ontslagen __
door het bestuur, dat tevens hun taak, werkwijze en beloning vaststelt,
met uitzondering van de kascommissie. Voor commissies worden ____
regels vastgelegd. _________________________________________
c. De kascommissie wordt benoemd uit en door de algemene _________
ledenvergadering __________________________________________
d. In een commissie, met uitzondering van de kascommissie, kunnen ___
ook niet-leden van de vereniging worden benoemd. _______________
4. De stemmingen in het bestuur geschieden op dezelfde wijze als in artikel _
10 lid 3 tot en met 8 bepaald. ____________________________________
ALGEMENE VERGADERING _______________________________________
Artikel 10 _______________________________________________________
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden _
toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn _________
opgedragen. _________________________________________________
2. Op voorstel van het bestuur kan de algemene vergadering aan naar haar _
oordeel daarvoor in aanmerking komende personen het predicaat _______
ambassadeur toekennen. Van een ambassadeur wordt verwacht _______
dat hij /zij zich waar mogelijk inzet om het doel van de vereniging uit te ___
dragen. _____________________________________________________
3. Alle leden van de vereniging hebben toegang tot de algemene __________
vergadering. _________________________________________________
Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem. _______
Een lid is bevoegd zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd _____
ander lid te doen uitbrengen. Niemand kan als gemachtigde van meer dan
een lid optreden. ______________________________________________
4. a. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende _____
punten: __________________________________________________
1. verslag door het bestuur over het afgelopen verenigingsjaar; _____
2. rekening en verantwoording door het bestuur over het in het _____
afgelopen jaar gevoerde financieel beheer; __________________
3. samenstelling bestuur en verkiezing nieuw(e) bestuurslid/leden; __
4. vaststelling van de begroting en de contributie voor het volgende _
verenigingsjaar; ________________________________________
5. vaststelling van de voorgenomen activiteiten in het volgende _____
verenigingsjaar; ________________________________________
6. verslag kascommissie. __________________________________
b. Ten aanzien van onderwerpen, op de agenda vermeld, kunnen ______
geldige besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van __
stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige leden of ___
___________________________________
vertegenwoordigde leden.
c. Ten aanzien van onderwerpen, niet op de agenda vermeld, kunnen ___
slechts geldige besluiten worden genomen met volstrekte __________
meerderheid van stemmen in een vergadering waarin de helft van het _
aantal leden aanwezig is, echter met uitzondering van besluiten zoals _
vermeld in artikel 14. _______________________________________
d. Het bestuur plaatst een punt op de agenda als een of meer leden dat _
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___
wenselijk achten en het bestuur een dergelijk verzoek heeft bereikt
______________
tenminste vier weken voor de algemene vergadering.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met _
gesloten of dichtgevouwen briefjes. Indien de betreffende persoon zelf ____
aangeeft geen behoefte te hebben aan een schriftelijke stemming, kan ___
mondeling gestemd worden. _____________________________________
6. Bij stemmingen over personen wordt de volstrekte meerderheid van de ___
uitgebrachte geldige stemmen vereist. Staken de stemmen over personen,
dan beslist het bestuur _________________________________________
7. Bij staking van stemmen over een voorstel betreffende zaken is het ______
voorstel verworpen. ___________________________________________
8. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _______________
9. Nieuw gekozen bestuursleden treden pas in functie na afloop van de _____
algemene ledenvergadering. ____________________________________
Artikel 11 _______________________________________________________
1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid __
of ontstentenis zal de vicevoorzitter als leider van de vergadering _______
optreden. ___________________________________________________
2. Van het ter algemene vergadering verhandelde worden door de secretaris _
notulen gemaakt. Bij afwezigheid of ontstentenis van de secretaris, wordt _
door een ander bestuurslid genotuleerd. Dit bestuurslid wordt aangewezen
door de voorzitter. _____________________________________________
De notulen worden op de eerstvolgend algemene vergadering wel of niet __
gewijzigd vastgesteld en terstond daarna door de voorzitter en de _______
secretaris of hun plaatsvervangers ondertekend. _____________________
Artikel 12 _______________________________________________________
1. Voor een oktober van elk verenigingsjaar, wordt een algemene _________
ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. ______________________
Het bestuur is verplicht aan deze vergadering zijn jaarverslag uit te ______
brengen en, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en ___
verantwoording te doen van zijn in het afgelopen verenigingsjaar gevoerd _
bestuur. _____________________________________________________
2. Op de jaarvergadering benoemt de algemene vergadering een __________
kascommissie van twee leden en een reserve lid, die geen deel mogen ___
uitmaken van het bestuur. De kascommissie onderzoekt de rekening en __
verantwoording van het bestuur en brengt van haar bevindingen verslag __
aan de ledenvergadering uit. ____________________________________
Het bestuur is verplicht op de jaarvergadering alle door de vergadering ___
dan wel door de eerder genoemde kascommissie, gewenste inlichtingen _
te verschaffen en desverlangd de kas en de waarden van de vereniging te
tonen en inzage te geven van de boeken en bescheiden van de _________
__________________________________________________
vereniging.
Artikel 13 _______________________________________________________
1. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur _
dat wenselijk oordeelt, alsmede zo dikwijls als dit door tenminste tien _____
leden schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen aan het _
bestuur wordt verzocht. ________________________________________
Het bestuur is in dat geval verplicht binnen vier weken na ontvangst van __
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dit verzoek een algemene vergadering bijeen te roepen terwijl bij gebreke
hiervan de verzoekers bevoegd zijn zelf tot die bijeenroeping over te gaan.
2. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, ___
met inachtneming van een termijn van veertien kalenderdagen, dag van __
oproeping en vergadering niet meegerekend. _______________________
De bijeenroeping geschiedt schriftelijk aan de adressen vermeld in het____
ledenregister. ________________________________________________
Indien een lid hiermee instemt, kan de bijeenroeping ook geschieden door _
een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar __
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt. _____
3. Tussen de algemene ledenvergaderingen worden leden geïnformeerd ____
over voor de vereniging relevante zaken. ___________________________
STATUTENWIJZIGING ____________________________________________
Artikel 14 _______________________________________________________
1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben na een besluit van de _
algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat _
daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor __
oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste een en twintig ___
kalenderdagen bedragen. _______________________________________
2. Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van ___
een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf __
kalenderdagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat _____
voorstel waarin de voorgestelde wijziging(en) is (zijn) opgenomen, ter ____
beschikking stellen aan de leden door toezending per post of ___________
elektronische post _____________________________________________
3. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een ______
algemene vergadering waar tenminste de helft van het totaal aantal leden _
der vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid ___
van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. ________
4. Is in de vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging aan de orde _
is, het in het vorige lid vereiste aantal leden niet aanwezig of ___________
vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering opgeroepen, te ____
houden ten minste acht kalenderdagen doch uiterlijk dertig kalenderdagen
na de eerste vergadering, in welke tweede vergadering het besluit tot ____
statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van _______
twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal ter _
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.__________________
5. Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is niet van toepassing _
indien ter algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd _
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt _____
genomen. ___________________________________________________
_______
6. De statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat daarvan een
notariële akte is opgemaakt. _____________________________________
7. De bestuursleden deponeren een authentiek afschrift van de wijziging en _
de gewijzigde statuten bij van de Kamer van Koophandel. ______________
8. Een bepaling van deze statuten, die de bevoegdheid tot wijziging van een _
of meer andere bepalingen beperkt kan slechts worden gewijzigd met ____
inachtneming van gelijke beperking. _______________________________
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___________________________________
ONTBINDING EN VEREFFENING
_______________________________________________________
Artikel 15
1. Behoudens het bepaalde in artikel 51 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek __
wordt de vereniging ontbonden door een besluit daartoe van de algemene _
vergadering genomen met ten minste twee/derde van het aantal geldig ___
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde ___
van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ______________________
2. Bij gebreke van het vereiste aantal leden kan, ongeacht het aantal ter ____
vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tot ontbinding ______
worden besloten op een volgende, ten minste acht kalenderdagen doch __
uiterlijk dertig kalenderdagen na de eerste te houden vergadering, met ___
een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. __
3. Bij de oproeping tot de in de leden 1 en 2 van dit artikel bedoelde ________
vergaderingen moet worden medegedeeld dat ter vergadering zal worden _
voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot ____
zodanige vergaderingen moet ten minste veertien kalenderdagen________
bedragen. ___________________________________________________
4. Indien bij een besluit tot ontbinding te dien aanzien geen vereffenaars zijn _
aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. ______________
5. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door de algemene _
vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel __
der vereniging overeenstemmen. _________________________________
6. 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 en reglementen voor zover mogelijk van ___
kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, _____
moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". ___
7. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan
het batig saldo en de bezittingen van de vereniging zal worden gegeven, __
met dien verstande dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat _
de doelstelling van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt. ___________
HUISHOUDELIJK REGLEMENT_____________________________________
Artikel 16 _______________________________________________________
1. De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement vast. ________
2. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten die afwijken ___
van, of in strijd zijn met de statuten of de bepalingen van de wet. ________
SLOTBEPALINGEN ______________________________________________
Artikel 17 _______________________________________________________
De archieven van de vereniging worden ondergebracht op een _____________
archiefbewaarplaats, zodra en voor zover niet meer in gebruik als lopend _____
archief bij de vereniging zelf. Het archief moet toegankelijk zijn voor de _______
_______________________________
secretaris en de andere bestuursleden.
Artikel 18 ______________________________________________________
In alle gevallen, waarin deze statuten of het huishoudelijk reglement niet _____
voorzien, beslist het bestuur van de vereniging. _________________________
De comparante is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte ___
betrokken comparante/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de_______
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld, ___________
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_______________________________________________
WAARVAN AKTE
in minuut is opgemaakt, verleden te ROERMOND, _______________________
op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. ________________________
De bij deze akte betrokken comparante/partijen hebben tijdig tevoren de _____
gelegenheid gekregen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen, dan _
wel hebben zij uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht om tijdig tevoren de __
gelegenheid te krijgen om van de inhoud van deze akte kennis te nemen. _____
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante medegedeeld en ____
daarop is door mij, notaris, een toelichting gegeven. Partijen hebben te kennen
geven de taal van de akte in voldoende mate te beheersen. _______________
Door mij, notaris, is zo nodig gewezen op de gevolgen die voor partijen of één _
hunner uit de inhoud van de akte kunnen voortvloeien. ___________________
De comparante heeft vervolgens verklaard van de inhoud van deze akte te ___
hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. _____________________
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, __
notaris, ondertekend. ______________________________________________
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