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Ter besprekking op de algemene ledenvergaderingen
van de vereniging op

28 april 2017
& 19 mei 2017
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Overzicht belangrijkste
Statutenwijzigingen



STATUTENWIJZIGING 
 
De huidige statuten van de Vereniging Dorpsbelangen stammen uit 1978. De nieuwe 
concept statuten zijn, in overleg met De Haan advocaten en notarissen uit Stiens, 
aangepast aan de huidige tijd en de wettelijke voorschriften.  
 
De belangrijkste statutenwijzigingen op een rijtje: 
 
Artikel 1 - oude statuten 
De vereniging draagt de naam: “Vereniging Dorpsbelangen” en is gevestigd te Blija in 
de gemeente Ferwerderadeel. 
 
wordt: Artikel 1 – nieuwe statuten 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ferwerderadiel. 
 
Artikel 8 lid 1 - oude statuten 
Het bestuur bestaat uit tenminste zes personen, die door de algemene vergadering uit 
de leden van de vereniging worden gekozen. 
 
wordt: Artikel 12, lid 1 - nieuwe statuten 
Het bestuur bestaat uit een aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuur-
lijke  personen.    

Artikel 8 lid 2 - oude statuten 
De samenstelling van het bestuur naar de drie richtingen in Blija moet zodanig zijn, 
dat elke richting door twee personen in het bestuur wordt vertegenwoordigd. 
 
wordt: Artikel 12, lid 2 - nieuwe statuten 
De samenstelling van het bestuur moet een weerspiegeling zijn van de inwoners van 
Blije  en naaste omgeving.    

Artikel 8 lid 6 oude statuten 
Jaarlijks treedt een bestuurslid af volgens een door het bestuur op te maken rooster. 
De aftredende is niet herkiesbaar. 
 
wordt: Artikel 12, lid 8 - nieuwe statuten 
Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren. 
Periodiek aftreden vindt plaats volgens een door het bestuur met inachtneming van de 
maximale zittingsduur van de bestuursleden op te maken rooster van aftreden. Een 
aftredend bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herkiesbaar.  

Een exemplaar van de oude en de nieuwe statuten zijn digitaal te vinden op 
www.blija.nu. Tevens liggen zij ter inzage in de kantine van de MFA, Farrewei 22.  

http://www.blija.nu/�


Oude statuten
vereniging Blije e.o.
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Heden de vie: :n tv:intigste rua r"

negentienhonderd achtenzeventig, verschenen voor mij,/Ruurd Oen
de Jong, notaris ter standplaats Marrum:

De heer Eeltje de Jong, landbouwer, wonende te Ferwerd, De
Rijp 6;

2. De heer Hendrik Kroes, aardappelhandelaar, wonende te Blija,
De Terp 16c

fWelke comparanten verklaarden:

Zij zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de vereni

ging; "Vereniging Dorpsbelangen". gevestigd te Blija in de ge-
meente Ferwerderadeel. Bij besluit van de algemene vergadering,

gehouden op zeventien februari negentienhonderd achtenzeventig.

zijn de statuten gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld* Bij be

sluit van gemelde vergadering zijn zij gemachtigd deze statuten

in een notari'e"le akte vast te leggen0

De statuten, welke door de algemene vergadering zjjn vastge-

steld, luiden als volgt: .

Naam en Zetel,

Artikel 1

De vereniging draagt de naam; ,?nroreniging Dorpsbelangen" en is

gevestigd te Blija in de gemeente Ferwerderadeelo

Doelo

Artikel 2

1

2.

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangen

van het dorp Blija en de naaste omgeving en van haar bewoners

Zij tracht dit doel te bereiken:.

door het behartigen van de belangen van het dorp Blija en

naaste omgeving en van haar bewoners bij het gemeentebe-

stuur van Ferwerderadeel of bij andere overheidsinstaifcies;

door het stimuleren of zo nodig zelf ontplooien van acti-

viteiten of evenementen, die de leefbaarheid en belangen

van het dorp Blija en naaste omgeving bevorderen;

door alle andere wettige middelen, die aan het doel be-

vorderlijk kunnen zijn« ——

a.

bo

De vereniging neemt bij de uitoefening van haar doelstelling

een neutraal karakter in0-

. Duuro

Artikel 3o—

1o De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijdo —

2. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar,



leden,

Artikel4

De vereniging kent gewone leden en ereleden. Voorts kent
de vereniging begunstigers. . . -

Gewone leden zijn zij, die de leeftijd van achttien jaar net

ben bereikt, zich daartoe bij het bestuur hebben aangemelc

en als zodanig zijn toegelaten. Het bestuur beslist binner.

maand na aanmelding over de toelating0 .—

,Bij weigering kan de belanghebbende binnen dertig dagen,
nadat de beslissing van het bestuur te zijner kennis is ge

bracht, schriftelijk in beroep komen bij de algemene vergad

ring, welke daarop in haar eerstvolgende vergadering uit-

spraak doet0 De algemene vergadering is echter niet ver-

plicht haar beslissing te nemen in een vergadering, welke

gehouden wordt binnen veertien dagen na de indiening van

het beroepo —

Ereleden zijn zij, die wegens nun buitengewone verdiensten

jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling

der vereniging, door de algemene vergadering daartoe zijn

benoerado

Begunstigers zijn zij, die zich als zodanig bij het bestuur

•hebben aangemeld en door het bestuur zijn toegelaten. Zij

steunen de vereniging met een financie*le bijdrage, waarvan
het bedrag wordt vastgesteld door de algemene vergadering

5. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraag
baar noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkrege

Artikel 5« -

He^£e8^uur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode
va*/*-e.? k°°6ste een maand> ingeval het lid bij herhaling in
s^^:.:?landelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door ha
?vi?f5fen ^edragingen het belang van de vereniging in eras
gev^?*e keeft geschaad0 Gedurende de periode, dat een lid is
geschorat, kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten
niet worden uitgeoefend0 .
Artikel 6« _____^_^°
1. Het lidmaatschap eindigt:

door overliJden van het iid;

loofoPZegging d°°r h6t lid;°P2eggmg namens de vereniging;
3?*
c.



3o

d0 door ontzetting0. •

Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan -slechts ge-
schieden tegen het einde van het verenigings jaar, Zij ge-

schiedt door een schriftelijke- of mondelinge kennisgeving,

welke voor de eerste december van het betreffende vereni-

gingsjaar in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is
verplicht de ontvangst binnen acht dagen schriftelijk te bevei
tigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden
loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvol-
gende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of
van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lid

maatschap te laten voortduren0
Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan te
gen het einde van het. lopende verenigingsjaar geschieden
door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn

van vier wekenc- _ ' '

Deze opzegging is mogelijk:. —

a.

b.

wanneer een lid, na daartoe bij herhaling te zijn aange-
maand, op de eerstb december niet ten voile aan zijn gel- ']
delijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan,
e n "

wanneer een lid heeft opgehouden te voldoen aan de eisen
[welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaat-
jschap gesteld mochten worden.. —

De 'opzegging door het bestuur kan onmiddelLijke bee*indiging
van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijker-
wijze van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaat- j
schap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds
schriftelijk met opgave van reden(en)o
Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgespro-
ken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen
of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op
onredelijke wijze benadeelto De ontzetting geschiedt door het.
bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van het be
sluit, met opgave van reden(en) in kennis stelt. De betrok-
kene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennis-_>
geving in beroep te gaan bij de algemene vergaderingo Gedurenj
de de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid ge-

jSchorstc • "
-Geldmiddelen,

mmma mum



vierde blad

Artikel 7* / >-\
1« De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit contributies ,

van de gewone leden, uit eventueie verkrijgingen ingevolge
erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit even
tueie andere toevallige batenc .

Ieder gewoon lid betaait een contributie, waarvan het bedrag.
jaarlljks door de algemene vergadering wordt vastgesteldo
Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of-ge- L
deeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen '
van de contributie te verlenen0- • ",:!

2.

3.

Bestuur

Artikel 8

1

3c

5o

60

7.

8c

10

Het bestuur bestaat uit tenminste zes personen, die door de gj
algemene vergadering uit de leden van de vereniging worden -:
gekozen0^

De samenstelling van het bestuur naar de drie richtingen in |
Blija moet zodanig zijn, dat elke richting door twee personen .
in het bestuur wordt vertegenwoordigdo it

i

Mocht bij benoeming van bes cuursleden in een algemene verga-:-
dering geen kandidaat van een bepaalde richting aanwezig _-J
zijn dan heeft het bestuur het recht om een kandidaat aan te.,
wijzen, die niet van die bepaalde richting behoeft te zijn* 1
De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of on-fc-j
slaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een be
sluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/1

j

derde der geldig uitgebrachte stemmen<, _ j
De bestuurders zijn bevoegd te alien tJJde zelf hun ontslag tt
nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met een opzeggingster-
mijn van tenminste drie maanden0 .

Jaarlijks xreedt een bestuurslid af volgens een door het be-'
stuur op xe maken rooster. De aftredende is niet herkiesbaa.
Het bestuur is belast met het besturen van de verenigingc
Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secre- jj
taris en een penningmeester aan. Deze vormen tezamen het

dagelijks bestuur*, '

Het dagelijks bestuur - of bij ontstentenis van een of meer [|
leden zijn/hun plaatsvervanger(s) -vertegenwoordigt de ver-j
eniging in- en buiten rechte, • }'
eVoor het beschikken over bank- en girosaldi is de handteke-
ning van de penningmeester0f een ander bestuurslid voldoends



11

12

13,

Voor het aangaan van geldleningen, alsmede voor het kopen
vervreemden en bezwaren, huren of verhuren van onroerende

goederen, voor overeenkomsten, waarbij de vereniging zich

als borg of hoofdelijke schuldenaar verbindt of zich tot

zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt,

behoeft het bestuur de goedkeuring van de algemene verga-
deringc _^_

Indien het aantal bestuursleden beneden de zes is gedaald

blijft het bestuur bevoegd, Het is echter verplicht zo

spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waa

in de voorziening in de open plaats of open plaatsen aan

de orde komto :

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepa=

de onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commie-

sies, die door het bestuur worden benoerad0

Algemene vergaderingen:.

Artikel 9.

1« Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een aid

gemene vergadering (jaarvergadering) gehouden* Het bestuur

brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit en doet, on

der overlegging van de nodige bescheiden, rekening en ver-

antwoording van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd be- <=

stuur„ mj

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een

commissie van twee personen, die geen deel mogen uitmaken

van het bestuur*

Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording ve_

het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag_

van haar bevindingen uit0

Artikel 10o -

1c De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het

bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen

De bijeenroeping geschiedt door een advertentie in een

streekblad of door middel van convocaties aan de leden0 0

Behalve de in artikel 8 bedoelde jaarvergadering zullen

algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls het be--

stuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls zulks schri,

telijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt .d

verzocht door tenminste tien procent van de leden van de ;e

vereniging©



V

1

2c

zesda blad

Wanneer het bestuur aan zulks een verzoek niet^binnen veer-

tien dagen gevolg heeft gegeven, zijn de verzoekers tezaraen

bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering,

die zonodig zelf in haar leiding voorzieto —

Artikel 110 — 1

1o Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering en

hebben daar ieder een stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem

te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd

lido

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen

schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclaraatie is

mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter*

Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij

volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover de statuten

niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voor

stel geacht te zijn verworpen*

Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte

meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd

Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een

tweede stemming gehouden tussen de personen, die het

grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen

en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid

der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, Indien bij

die stemming de stemmen staken, beslist het lot0 Onder

stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte

stemmen, zodat niet in aanmerking komen bianco en met de

naam van het stemmend lid ondertekene stemmen,, .—

SLtatutenwijzigingo

Artikel 120__ ..

Wijziging der statuten kan slechts plaats vinden na een be

sluit van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen-'

met de mededeling, dat daarin wijziging van de statuten zal

worden voorgesteld. De termijn voor de oproeping tot een zo-

danige vergadering raoet tenminste veertien dagen bedragen«

Zij, die de oproeping tot de algemene vergadering ter be-

handeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben ge-

daan, moeten tenminste vijf dagen voor de dag der vcrgade- •

ring een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgesteld

wijziging woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte

pleats VQpr d@ leden ter inzsage leggen tot na afloop van



f i -r

de dag, waarop de vergadering werd gehouden
Tot wijziging der statuten kan slechts worden besloten doo:
een algemene vergadering, waar tenminste twee/derde van
het totaal aantal leden der vereniging aanwezig is of ver-
tegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/
derde van het aantal uitgebrachte stemmen0
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegen-
woordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede
vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het
voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is
geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwooi
digde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid
van tenminste de helft van de uitgebrachte sternmen0
Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat
hiervan een notarie'le akte is opgemaakt, Tot het doen
verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd,

Artikel 15^, __

4„

Het in artikel 12 bepaalde is niet van toepassing indien ter
algemene vergadering alle leden aanezig of vertegenwoordigd
zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen
wordt aangenomen0 __^_

Artikel 14,

Ontbinding en vereffening.

1 De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de
algemene vergadering. Het bepanlde in nrtikel 12 is van
overeenkomstige toepassingOJ

Een eventueel batig saldo zal worden aangewend voor door
de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden ale
het meest met het doel der vereniging overeenstemmen*

Huishoudelijk regleraento
Arjtikel 15
1 De algemene vergadering kan een huishoudelijk regleraent

vasts tellen0 _

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen be-
vatten die afwijken van- of die in strijd zijn met de bepa
lingen van de wet of de statuten,,

XArtikel 16,

In gevallen, waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk
reglement niet voorziet, beslist het bestuur*



achtste sn Ya. tste blad:

De comparanten zijn mij, notaris, bekend._

V/aarvan akte in minuut is verl-den te I-Iarrum o'p de datum als in

het hoofd dezer akte sta^t venineId. ,

ITa zakelijke opgave van deinhoud dezer akte a. n de verschenen

personen en volledige voorlezing van deze akte, is z-ij door de

coiaparr-ntan en Liij, notaris, ondertekend.

Geregistoeerd te Leeuwarasn or Q «i
in Regi:.(ra!io 3 deelSo^nummer^f

isnvco'-n <MJl\sQeeA^

•l^^ictrctic ;: :.r.1ooQ
VoId-c7i c\- 'icaf n \ .1.: V
driu guia-'n (i. 3.-) /

•b

_/

> Irs-v.f v.ir.

•'•m

,u»ti«a-ttj;..:i.;



Nieuwe statuten
vereniging Blije e.o.



 
 

 

  

 
 

CONCEPT d.d. 12 april 2017 
 
Indien er onjuistheden voorkomen in Uw personalia of elders in 
de tekst gelieve U tijdig voor het passeren der akte contact op te 
nemen. Advocaten & Notarissen  

blad 1 

STATUTENWIJZIGING 

VERENIGING 

SS/ 2016.002684.02  

rep.nr :   

 

 

Heden, @,  

om @ 

verschenen voor mij, mr. Siebe Swart, notaris in de gemeente Leeuwarderadeel, 

kantoorhoudende te Stiens: 

1. de heer Gerrit Postmus, wonende te Blije, Stationsweg 47 (9171 LR), geboren te 

Leeuwarden op tweeëntwintig juli negentienhonderd zevenenzestig, ongehuwd en geen 

geregistreerd partner, zich legitimerende met een @ nummer: @, afgegeven in de 

gemeente @ op @; 

2. mevrouw Tjitske Vellema, wonende te Holwerd, De Hoarnen 4 (9151 AK), geboren te 

Leeuwarden op tien december negentienhonderd zesenzestig, gehuwd met de heer Jan 

Andringa, zich legitimerende met een paspoort nummer: NT0DCL5D0, afgegeven in de 

gemeente Dongeradeel op veertien juni tweeduizend dertien; en 

3. mevrouw Aagje Yvonne Ferwerda, wonende te Blije, Unemastrjitte 39 (9171 LC), geboren 

te Leeuwarden op één oktober negentienhonderd tachtig, ongehuwd en geen geregistreerd 

partner, zich legitimerende met een @ nummer: @, afgegeven in de gemeente @ op @. 

te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter, secretaris en 

penningmeester van het bestuur en als zodanig tezamen vormende het dagelijks bestuur van 

de vereniging: “Vereniging Dorpsbelangen” statutair gevestigd te Blija in de gemeente 

Ferwerderadeel, thans Blije, gemeente Ferwerderadiel, met adres: Holwerd, De Hoarnen 4 

(9151 AK), welke vereniging is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer 

van Koophandel onder nummer 40000376 en deze vereniging rechtsgeldig 

vertegenwoordigende overeenkomstig het bepaalde in artikel Artikel 8 lid 9 van haar statuten, 

zulks mede ter uitvoering van na te melden besluit van de algemene ledenvergadering. 

De verschenen personen, handelende als gemeld, verklaarden: 
Van de vereniging: “Vereniging Dorpsbelangen”, voornoemd, zijn de statuten laatstelijk 

gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op vierentwintig maart negentienhonderd 

achtenzeventig verleden voor Ruurd Oene de Jong, destijds notaris ter standplaats Marrum. 

In de op @datum te @plaatsnaam gehouden algemene ledenvergadering van gemelde 

vereniging is op de statutair voorgeschreven wijze besloten de statuten algeheel te wijzigen. 

Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een afschrift van de notulen van die 

vergadering, welk afschrift aan deze akte zal worden gehecht. 

De verschenen personen, in gemelde hoedanigheden, verklaarden ter uitvoering van het 

vorenstaande de statuten van de vereniging gewijzigd vast te stellen als volgt: 

STATUTEN 



 

blad 2 

NAAM EN ZETEL 
ARTIKEL 1. 
1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. 
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Ferwerderadiel. 

DOEL 
ARTIKEL 2. 
1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de belangen van het dorp Blije en de 

naaste omgeving en van haar bewoners en voorts al hetgeen met een en ander 

rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste 

zin van het woord. 

2. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken: 

 a. door het behartigen van de belangen van het dorp Blije en naaste omgeving en van 

haar bewoners bij het gemeentebestuur van Ferwerderadiel of bij andere 

(overheids)instanties; 

 b. door het stimuleren of zo nodig zelf ontplooien van activiteiten of evenementen, die de 

leefbaarheid en belangen van het dorp Blije en naaste omgeving  bevorderen; 

 c. door alle andere wettige middelen. 

3. De vereniging neemt bij de uitoefening van haar doelstelling een neutraal karakter in. 

VERENIGINGSJAAR 
ARTIKEL 3. 
Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 4. 
1. De vereniging kent leden. 

2. Leden zijn zij die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, zich als lid bij het bestuur 

hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de vereniging zijn toegelaten. 

Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot 

toelating besluiten. 

3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht of overgang. 

4. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn 

opgenomen. 

DONATEURS 
ARTIKEL 5. 
1. Donateurs zijn zij die de vereniging vrijwillig financieel steunen. 

2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van donateurs. 
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3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of 

krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd. 

4. Het donateurschap eindigt door het stopzetten van de donatie. 

BIJDRAGEN EN OVERIGE GELDMIDDELEN 
ARTIKEL 6. 
1. De  leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene 

vergadering zal worden vastgesteld.  

2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de 

verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 

3. Naast de bijdragen van leden en donateurs bestaan de geldmiddelen van de vereniging uit 

erfstellingen, legaten, schenkingen, subsidies en alle andere 

 wettig verkregen inkomsten. 

SCHORSING LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 7. 
1. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van 

de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het 

bestuur te bepalen periode van maximaal zes maanden. 

2. Binnen een maand nadat een lid een besluit van het bestuur tot schorsing is meegedeeld, 

heeft deze het recht van beroep op de algemene vergadering. Dit beroep zal behandeld 

worden op de eerstvolgende algemene vergadering. 

EINDE LIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 8. 
1. Het lidmaatschap eindigt: 

 a. door overlijden van het lid; 

 b. door opzegging door het lid; 

 c. door opzegging door de vereniging; 

 d. door ontzetting (royement). 

2. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de 

jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders 

besluit. 

OPZEGGING DOOR HET LID 
ARTIKEL 9. 
1. Opzegging door het lid geschiedt door een schriftelijke dan wel mondelinge kennisgeving 

aan het bestuur. 

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan behoudens het bepaalde in lid 3 slechts 
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geschieden voor het einde van het verenigingsjaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft 

plaatsgehad, wordt het lidmaatschap stilzwijgend verlengd. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan een lid zijn lidmaatschap met onmiddellijke 

ingang opzeggen: 

 a. binnen een maand nadat hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn 

verplichtingen zijn verzwaard bekend is geworden of meegedeeld, tenzij het een 

wijziging betreft van de geldelijke rechten en verplichtingen; 

 b. binnen een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de vereniging in een 

andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing is meegedeeld; 

 c. indien redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 

OPZEGGING DOOR DE VERENIGING 
ARTIKEL 10. 
1. Over opzegging door de vereniging alsmede de datum van ingang daarvan beslist het 

bestuur, dat daarvan met opgave van redenen aan het lid schriftelijk kennis geeft. 

2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: 

 a. wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij deze 

statuten gesteld te voldoen; 

 b. wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt; 

 c. wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te 

laten voortduren. 

3. Het lid is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan 

bij de algemene vergadering tegen een besluit tot opzegging op de grond dat van de 

vereniging redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. Dit 

beroep zal behandeld worden op de eerstvolgende algemene vergadering. Gedurende de 

beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 

ONTZETTING 
ARTIKEL 11. 
1. Over ontzetting alsmede de datum van ingang daarvan beslist het bestuur, dat daarvan 

met opgave van redenen zo spoedig mogelijk aan het lid schriftelijk kennis 

 geeft. 

2. 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. Tegen een besluit tot ontzetting staat beroep open op de 

algemene vergadering. Het bepaalde in lid 3 van het vorige artikel is zoveel mogelijk van 

overeenkomstige toepassing ten aanzien van dit beroep. 
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BESTUUR 
ARTIKEL 12. 
1. Het bestuur bestaat uit een aantal van ten minste drie en ten hoogste zeven natuurlijke 

personen. 

2. De samenstelling van het bestuur moet een weerspiegeling zijn van de inwoners van Blije 

en naaste omgeving. 

3. Het bestuur stelt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 het aantal bestuursleden vast. 

4. De bestuursleden worden met inachtneming van het bepaalde in lid 2 door de algemene 

vergadering benoemd uit de leden van de vereniging. Deze benoeming geschiedt uit een 

bindende voordracht, welke wordt opgemaakt door het bestuur en welke gelijktijdig met de 

agenda voor de ledenvergadering aan de leden wordt toegezonden. 

5. De voordracht van het bestuur kan door ten minste vijf leden worden aangevuld met één of 

meer andere kandidaten. Een schriftelijke opgave hiertoe moet tezamen met een 

schriftelijke instemmingsverklaring van de voorgedragene(n) ten minste drie dagen voor de 

dag van de vergadering in handen zijn van de secretaris. De aanvulling van de voordracht 

wordt uiterlijk bij aanvang van de vergadering aan de aanwezige leden meegedeeld. 

6. Aan de voordracht kan het bindende karakter worden ontnomen door een besluit van de 

algemene vergadering genomen met ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen 

in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

7. Indien geen bindende voordracht is gedaan of aan de voordracht het bindende karakter is 

ontnomen conform het bepaalde in lid 6, is de algemene vergadering vrij in haar keus. 

8. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren. Periodiek 

aftreden vindt plaats volgens een door het bestuur met inachtneming van de maximale 

zittingsduur van de bestuursleden op te maken rooster van aftreden. Een aftredend 

bestuurslid is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. 

9. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. 

Hiernaast kunnen ook plaatsvervangers en/of andere functionarissen worden gekozen. 

Een bestuurslid kan ten hoogste twee functies vervullen. 

10. Alle bestuursleden van de vereniging dienen te worden ingeschreven in het 

handelsregister, gehouden door de Kamers van Koophandel en Fabrieken. Van wijzigingen 

in het bestuur wordt door het bestuur zo spoedig mogelijk opgave gedaan bij het 

voormelde register. 

11. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan 

vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid 
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niettemin een wettig bestuur. Het bestuur dient dan zo spoedig mogelijk een algemene 

vergadering bijeen te roepen om in de vacature(s) te voorzien. 

SCHORSING EN EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP 
ARTIKEL 13. 
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of 

geschorst. 

2. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, 

eindigt door het verloop van die termijn. Het geschorste bestuurslid wordt in de 

gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij 

door een raadsman doen bijstaan. 

3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: 

 a. door periodiek aftreden volgens het rooster; 

 b. door overlijden; 

 c. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; 

 d. door schriftelijk bedanken. 

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN 
ARTIKEL 14. 
1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar 

zetel heeft. 

2. Bestuursvergaderingen zullen worden gehouden, wanneer het bestuur dit wenselijk acht. 

3. Het bestuur kan alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in 

functie zijnde leden ter vergadering aanwezig is. 

4. Alle bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig 

uitgebrachte stemmen. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. 

5. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. 

6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de 

gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telefax of met gebruik van een in geschrift 

weergegeven elektronisch bericht (email) hun mening te uiten en het besluit met algemene 

stemmen wordt genomen. 

TAKEN BESTUUR EN BESTUURSBEVOEGDHEID 
ARTIKEL 15. 
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van 

de vereniging. 

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

3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak 

te doen uitvoeren door personen die, of door commissies waarvan de leden, door het 

bestuur worden benoemd en ontslagen. Het stelt daartoe de nodige instructies vast. 

4 Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van 

registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als 

borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot 

zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. 

5. De goedkeuring van de algemene vergadering is eveneens vereist voor bestuursbesluiten 

tot het aangaan van overeenkomsten of het verrichten van andere rechtshandelingen, 

welke een door de algemene vergadering bij een duidelijk omschreven besluit vastgesteld 

bedrag of belang te boven gaan. 

VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL 16. 
1. Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. 

2. Deze vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende 

bestuursleden, waarvan ten minste één de functie van voorzitter, secretaris of 

penningmeester vervult. 

3. De vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in de leden 1 en 2 is onbeperkt en 

onvoorwaardelijk, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. Op een statutaire beperking 

of voorwaarde zonder wettelijke grondslag kan tegenover een derde geen beroep worden 

gedaan. Een wettelijk toegelaten of voorgeschreven beperking of voorwaarde voor de 

bevoegdheid tot vertegenwoordiging kan slechts door de vereniging worden ingeroepen. 

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om 

de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 

BOEKJAAR, ADMINISTRATIE EN JAARSTUKKEN 
ARTIKEL 17. 
1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar. 

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles 

betreffende 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 allen 

tijde de rechten en verplichtingen van de vereniging kunnen worden gekend. 

3. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de vereniging afgesloten. Daaruit 
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worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het 

geëindigde boekjaar opgemaakt. 

4. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere 

gegevensdragers, alsmede het jaarverslag als bedoeld in het volgende artikel gedurende 

ten minste tien jaren te bewaren. 

REKENING EN VERANTWOORDING 
ARTIKEL 18. 
1. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het 

boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, een 

jaarverslag uit over de gang van zaken binnen de vereniging en over het gevoerde beleid. 

 Het legt de balans en de staat van baten en lasten als bedoeld in het vorige artikel met een 

toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. 

 Deze stukken worden ondertekend door voorzitter en secretaris; ontbreekt de 

ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen 

melding gemaakt. 

2. Na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuurders 

in rechte vorderen dat zij de aldaar vermelde verplichtingen nakomen. 

3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de gewone leden een commissie van ten 

minste twee personen, hierna ook te noemen kascommissie, die geen deel mogen 

uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in de tweede zin 

van lid 1 en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 

4. Het bestuur doet de te onderzoeken stukken ten minste drie weken voor de dag waarop de 

algemene vergadering, waarin deze zullen worden behandeld, zal worden gehouden, 

toekomen aan de commissie. 

5. Het bestuur is eveneens verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door 

haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te 

tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging voor 

raadpleging beschikbaar te stellen. 

6. Vergt het onderzoek naar het oordeel van de commissie bijzondere boekhoudkundige 

kennis, dan kan zij zich op kosten van de vereniging door een deskundige doen bijstaan. 

7. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd de commissie van haar taak te 

ontheffen. Deze ontheffing kan echter slechts plaatsvinden door de benoeming van een 

andere commissie. 

ALGEMENE VERGADERINGEN 
ARTIKEL 19. 
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1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet 

door de wet of de statuten aan het bestuur of een ander orgaan zijn opgedragen. 

2. Jaarlijks zal op een door het bestuur vast te stellen tijdstip, een en ander echter met 

inachtneming van het bepaalde in lid 1 van het vorige artikel, een algemene vergadering 

worden gehouden. 

 In deze jaarvergadering komen aan de orde: 

 a. het jaarverslag, de balans, de staat van baten en lasten en de toelichting als bedoeld 

in het vorige artikel alsmede het verslag van de kascommissie; 

 b. de benoeming van de kascommissie voor het volgende boekjaar; 

 c. de voorziening in eventuele vacatures in het bestuur; 

 d. voorstellen van het bestuur aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering; 

 e. voorstellen van leden, die uiterlijk drie weken voor de dag van de algemene 

vergadering bij het bestuur zijn ingekomen; deze voorstellen worden eveneens bij de 

oproeping vermeld. 

3. Andere algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit 

wenselijk oordeelt. 

4. Voorts is het bestuur, op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als 

bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene 

vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn 

van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. 

 De verzoekers vermelden in hun verzoek de te behandelen onderwerpen. 

5. Indien aan het in lid 4 bedoelde verzoek binnen twee weken geen gevolg wordt gegeven, 

kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. 

BIJEENROEPING EN AGENDA 
ARTIKEL 20. 
1. De algemene vergaderingen worden, behoudens in het geval als bedoeld in lid 5 van het 

vorige artikel, bijeengeroepen door het bestuur. 

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven, 

gericht aan de adressen van de leden zoals deze zijn vermeld in het ledenregister van de 

vereniging en/of door publicatie van een oproep in het verenigingsorgaan. 

3. In afwijking van het bepaalde in lid 2 kan oproeping ook plaatsvinden door middel van een 

advertentie in ten minste één ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen 

blad. Het bestuur kan besluiten dat ook niet-leden worden uitgenodigd. 

4. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste acht dagen, de dag van oproeping en 

die van vergadering niet meegerekend. 
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5. De oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen 

onderwerpen, zulks onverminderd de bijzondere voorschriften omtrent statutenwijziging. 

TOEGANG EN VERTEGENWOORDIGING 
ARTIKEL 21. 
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging die niet 

geschorst zijn, alle donateurs en de niet-leden, welke zijn uitgenodigd. 

 Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt 

behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. 

2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene 

vergadering op voorstel van de voorzitter. 

3. Een lid kan zich ter vergadering door een ander lid laten vertegenwoordigen onder 

overlegging van een schriftelijke volmacht. Een lid kan daarbij slechts voor ten hoogste 

drie andere leden als gevolmachtigde optreden. 

VERGADERPLAATS, VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN 
ARTIKEL 22. 
1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vereniging haar 

zetel heeft. 

2. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter of, bij diens afwezigheid, een 

ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. Zijn geen bestuursleden aanwezig of 

werd de vergadering niet door het bestuur bijeen geroepen, dan voorziet de vergadering 

zelf in haar leiding. 

3. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of 

door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe 

aangezocht. Deze notulen worden door de voorzitter en de secretaris van de vergadering 

ondertekend en in de zelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld. 

BESLUITEN ALGEMENE VERGADERING 
ARTIKEL 23. 
1. De algemene vergadering kan, behoudens in de situatie als bedoeld in lid 3, ter 

vergadering alleen dan rechtsgeldige besluiten nemen indien en voor zover: 

 a. alle voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen zijn nageleefd; 

en 

 b. het een onderwerp betreft dat in de oproeping is vermeld. 

2. 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 en ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. 
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3. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen 

geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde 

komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging, ontbinding, fusie, 

splitsing en omzetting - 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 acht 

genomen. 

4. Een eenstemmig 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. 

STEMRECHT EN STEMPROCEDURE 
ARTIKEL 24. 
1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft een stem. 

2. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 

3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft 

verkregen, heeft een tweede stemming, tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. Heeft 

alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen 

plaats totdat hetzij een persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen 

twee personen is gestemd en de stemmen staken. 

4. Bij de in lid 3 bedoelde herstemmingen 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 aantal stemmen is uitgebracht. Is bij die 

voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon 

uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe 

stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. 

5. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van 

beiden is gekozen. 

6. Indien de stemmen staken over een voorstel niet betreffende verkiezing van personen, dan 

is het verworpen. 

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming 

gewenst acht of een van de stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij 

acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 

8. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een 

stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van het genomen besluit, voor 
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zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter 

onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan 

betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering 

of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een 

stemgerechtigd lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de 

rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

9. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter. 

REGLEMENTEN 
ARTIKEL 25. 
1. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur één of meer reglementen 

vaststellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn 

vervat. 

2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. Indien en voor zover een 

reglement een bepaling bevat, welke in strijd is met een ouder niet ingetrokken reglement, 

geldt de bepaling uit het nieuwste reglement. 

3. De algemene vergadering is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of in te 

trekken. 

4. Op de vaststelling, wijziging en intrekking van een reglement is het bepaalde in artikel 26 

leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. 

STATUTENWIJZIGING 
ARTIKEL 26. 
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een 

besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat 

aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. 

2. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot 

statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de vergadering een 

afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op 

een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag 

waarop de vergadering wordt gehouden. 

3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte 

stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of 

vertegenwoordigd is. 

4. Is niet twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen zes 

weken, echter niet binnen twee weken, daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en 

gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is 
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geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden 

besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte 

stemmen. 

5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is 

opgemaakt. De bestuursleden die op grond van deze statuten bevoegd zijn de vereniging 

te vertegenwoordigen alsmede zij die eventueel in het besluit tot statutenwijziging door de 

algemene vergadering als zodanig zijn aangewezen, zijn gemachtigd om ter uitvoering van 

het besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te 

ondertekenen, alles met de macht tot substitutie. 

6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de 

gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister, gehouden door de 

Kamers van Koophandel en Fabrieken. 

ONTBINDING EN VEREFFENING 
ARTIKEL 27. 
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het 

bepaalde in artikel 26 leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing. 

2. De vereffenaars, of het bestuur in de situatie als bedoeld in lid 3, dragen er zorg voor, dat 

van de ontbinding van de vereniging inschrijving geschiedt in het register, als bedoeld in 

artikel 26 lid 6. 

3. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij 

alsdan op te bestaan. Het bestuur doet hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in artikel 

26 lid 6. 

4. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar 

vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan 

de naam worden toegevoegd: "in liquidatie". 

5. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer 

andere vereffenaars zijn aangewezen. 

6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht. Een vereffenaar heeft dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als 

een bestuurder, voor zover deze verenigbaar zijn met zijn taak als vereffenaar. 

7. Blijkt de vereffenaars dat de schulden de baten vermoedelijk zullen overtreffen, dan doen 

zij aangifte tot faillietverklaring, tenzij alle bekende schuldeisers desgevraagd instemmen 

met voortzetting van de vereffening buiten faillissement. 

8. Een eventueel batig saldo van de ontbonden vereniging zal worden aangewend voor door 

de algemene vergadering te bepalen zodanige doeleinden als het meest met het doel der 
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vereniging overeenstemmen. 

9. De vereffenaars stellen een rekening en verantwoording op van de vereffening, waaruit de 

omvang en samenstelling van het overschot blijken, evenals de bestemming. Indien er 

meer dan één gerechtigde tot het overschot is, stellen zij tevens een plan van verdeling op. 

10. De vereffenaars leggen de in het vorige lid bedoelde stukken neer ten kantore van het 

register als bedoeld in artikel 26 lid 6, evenals ten kantore van de vereniging. De stukken 

liggen daar twee maanden voor een ieder ter inzage. De vereffenaars maken in een 

nieuwsblad bekend waar en wanneer zij ter inzage liggen. 

11. Indien niet binnen twee maanden na de neerlegging en bekendmaking als bedoeld in lid 10 

verzet is gedaan bij de rechtbank, of de intrekking hiervan- of de beslissing hierop 

onherroepelijk is, wordt het overschot overgedragen aan de gerechtigde(n). 

12. De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen bekende baten 

meer aanwezig zijn. Zij doen hiervan opgaaf bij het register als bedoeld in artikel 26 lid 6. 

13. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden vereniging gedurende zeven jaren berusten onder de jongste 

vereffenaar, tenzij door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding een andere 

bewaarder is aangewezen. 

SLOTBEPALINGEN 
ARTIKEL 28. 
1. In afwijking op het bepaalde in de statuten wordt er ter gelegenheid van de onderhavige 

statutenwijziging een nieuw rooster van aftreden opgesteld, waarbij met betrekking tot de 

huidige bestuursleden kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 13 lid 4.  
2. In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als een reglement niet voorzien, beslist 

het bestuur. 

SLOT 
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte 

betrokken verschenen personen, voor zover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, 

aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. 

WAARVAN AKTE, 

is verleden te Stiens op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld. 

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, 

aan de verschenen personen hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte kennis te 

hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te 

stellen. 

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van de akte is deze eerst door de verschenen personen en 
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vervolgens door mij, notaris, ondertekend. 
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