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STATUTENWIJZIGING VERENIGING
zaaknummer: 20160223JV
Heden, negen en twintig maart tweeduizend zestien, verschenen voor mij, mr. Robertus _______
Henricus Maria Vlemmix, notaris met plaats van vestiging de gemeente Heusden: _________________
1. de heer Henri VAN DEN REYDT, geboren te ‘s-Gravenhage op tien december _________________
negentienhonderd drie en veertig, wonende te 3363 BA Sliedrecht, Prickwaert 45, _________
legitimatie door middel van paspoort met nummer NPPK84326, afgegeven op twee en ___
twintig oktober tweeduizend dertien te Sliedrecht, gehuwd; ______________________________________
2. de heer Rudi VAN MENS, geboren te Rotterdam op zestien april negentienhonderd ________
veertig, wonende te 3024 EP Rotterdam, Müllerkade 351, legitimatie door middel van ____
paspoort met nummer NPBBH9B27, afgegeven op veertien juli tweeduizend vijftien te ____
Rotterdam, niet-hertrouwde weduwnaar en niet geregistreerd als partner in de zin van ___
het geregistreerd partnerschap; __________________________________________________________________________
ten deze handelend als respectievelijk voorzitter/secretaris en penningmeester van de te ______
Dordrecht gevestigde vereniging Vereniging van Gepensioneerden Dupont Nederland, __________
kantoorhoudende te 3363 BA Sliedrecht, Prickwaert 45, ingeschreven in het handelsregister __
van de kamers van koophandel onder nummer 24332434 en als zodanig gezamenlijk bevoegd
gemelde vereniging ten deze rechtens te vertegenwoordigen, __________________________________________
De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: ___________________________________________________
INLEIDING ___________________________________________________________________________________________________________
De comparanten, handelende als gemeld, gaven vooraf te kennen: ____________________________________
dat de vereniging op één en dertig augustus tweeduizend één is opgericht als informele __
vereniging; _____________________________________________________________________________________________________
dat de statuten der vereniging zijn vastgelegd bij akte op één en twintig februari ___________
tweeduizend twee verleden voor een waarnemer van mr. I.J.J. van Breda, notaris met ____
plaats van vestiging Zwijndrecht; _________________________________________________________________________
dat de statuten van gemelde vereniging zijn gewijzigd bij akte op vijftien mei tweeduizend
acht verleden voor mij, notaris; ___________________________________________________________________________
dat de statuten van de vereniging sedertdien niet zijn gewijzigd; _________________________________
dat de algemene vergadering van de vereniging overeenkomstig de wettelijke- en __________
statutaire voorschriften met algemene stemmen op zes en twintig november _______________
tweeduizend vijftien heeft besloten tot wijziging van de statuten overeenkomstig het in __
de vergadering verhandelde; ______________________________________________________________________________
dat een uittreksel uit de notulen van de betreffende vergadering aan deze akte is __________
vastgehecht.___________________________________________________________________________________________________
Ter uitvoering van gemelde besluiten van de algemene vergadering verklaarden de ______________
comparanten, handelende als gemeld, de statuten der vereniging te wijzigen, zodat deze met _
ingang van heden in hun geheel komen te luiden als volgt:_______________________________________________
Naam, zetel en rechtsbevoegdheid ___________________________________________________________________________
Artikel 1 ______________________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging draagt de naam : ___________________________________________________________________________
"Vereniging van Gepensioneerden DuPont en Chemours Nederland " (bij afkorting _______
genaamd VGDCN ). __________________________________________________________________________________________
Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht. ________________________________________________________
2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. ____________________________________________________
3. De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister, dat gehouden wordt bij de Kamer __
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van koophandel te Rotterdam sedert één maart tweeduizend twee. ____________________________
Duur___________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 2 ______________________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd. ____________________________________________________
2. Het boekjaar, tevens verenigingsjaar, loopt van één januari tot en met één en dertig _______
december van elk jaar. ______________________________________________________________________________________
Doel ___________________________________________________________________________________________________________________
Artikel 3 ______________________________________________________________________________________________________________
1. De vereniging stelt zich ten doel: _________________________________________________________________________
a. Het behartigen van de belangen van:______________________________________________________________
1. leden en potentiële leden (overige personen, die volgens artikel 4 - ________________
Lidmaatschap van deze statuten lid kunnen worden van de vereniging) en ________
2. groepen van leden en potentiële leden met een gemeenschappelijk specifiek ___
belang (belangengroepen) _____________________________________________________________________
inzake hun (inkomens)aanspraken uit vroegere arbeid voor wie de Stichting ___________
Pensioenfonds Chemours Nederland of diens rechtsopvolger de pensioenregeling ____
uitvoert. __________________________________________________________________________________________________
b. Het voorlichten van de actieve deelnemers in het Pensioenfonds Chemours ____________
Nederland inzake de kwaliteit van toekomstige aanspraken op pensioen. ________________
c. Het bevorderen en in stand houden van onderlinge contacten tussen de leden. ________
2. De vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. _________________________________________
Lidmaatschap _______________________________________________________________________________________________________
Artikel 4 ______________________________________________________________________________________________________________
1. Leden van de vereniging kunnen zijn: ___________________________________________________________________
Pensioengerechtigden voor wie de Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland of diens
rechtsopvolger de pensioenregeling uitvoert. _________________________________________________________
2. De aanmelding voor het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de __________________
Ledenadministratie van de vereniging; __________________________________________________________________
3. Leden van de vereniging zijn natuurlijke personen, die door het bestuur zijn toegelaten. ___
4. Ingeval van niet-toelating door het bestuur kan op verzoek van betrokkene de ______________
eerstvolgende algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten. ____________________________
5. a. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk._____________________________________________
b. Bij overlijden van het lid wordt het lidmaatschap van de vereniging automatisch ______
overgedragen aan de partner, die een partnerpensioen van de Stichting ________________
Pensioenfonds Chemours Nederland dan wel haar rechtsopvolger ontvangt, tenzij ___
deze te kennen geeft hierop geen prijs te stellen. ______________________________________________
6. Als zich een specifiek belang aandient, dat volgens het bestuur behartiging door de ________
vereniging wenselijk maakt, zal het bestuur de leden oproepen, onder vermelding van de
vereiste criteria, om zich als belanghebbende aan te melden (belangengroep). De __________
aanmelding wordt in de Ledenadministratie vastgelegd. ____________________________________________
7. Het bestuur houdt een register bij, waarin onder meer de namen, adressen en, indien van
toepassing, de belangengroep van alle leden zijn opgenomen. Hierbij wordt de wet op de
bescherming persoonsgegevens strikt gevolgd. _______________________________________________________
Einde lidmaatschap _______________________________________________________________________________________________
Artikel 5 ______________________________________________________________________________________________________________
1. Het lidmaatschap eindigt: __________________________________________________________________________________
a. bij het overlijden van het lid, dat geen partner heeft, die een partnerpensioen van de
Stichting Pensioenfonds Chemours Nederland dan wel haar rechtsopvolger ontvangt;
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b. door opzegging van het lid; __________________________________________________________________________
c. door opzegging door de vereniging; _______________________________________________________________
d. door ontzetting door de vereniging. _______________________________________________________________
2. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen wanneer het lid heeft opgehouden aan de _
vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer ____
redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten _______
voortduren. De opzegging geschiedt door het bestuur. _____________________________________________
3. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer het lid in strijd met de statuten, _____
reglementen, of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze ___
benadeelt. _____________________________________________________________________________________________________
4. Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het ___
besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. Het lid kan, behalve wanneer __________
krachtens de statuten het besluit door de algemene ledenvergadering is genomen, binnen
een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene ____
vergadering doen.____________________________________________________________________________________________
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Door het _____
geschorste lid kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden ____________
uitgeoefend.___________________________________________________________________________________________________
5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van _
het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. ______
6. Opzegging in strijd met het in voorgaande lid bepaalde, doet het lidmaatschap eindigen __
op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd. ________
7. Een lid kan het lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen: _____________________________
a. wanneer redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten _____________
voortduren; _____________________________________________________________________________________________
b. binnen een maand nadat een besluit, waarbij zijn rechten zijn beperkt of _______________
verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend geworden of medegedeeld, in welk ____
geval het besluit alsdan niet op hem van toepassing is. Deze bevoegdheid tot __________
opzegging komt het lid niet toe, wanneer rechten en verplichtingen worden ___________
gewijzigd, die in de statuten nauwkeurig zijn omschreven, wijziging van geldelijke ____
rechten en verplichtingen hieronder begrepen;_________________________________________________
c. binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de ______
vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie. ______________________________________________
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft de jaarlijkse __
bijdrage verschuldigd. _______________________________________________________________________________________
Verplichtingen van de leden ____________________________________________________________________________________
Artikel 6 ______________________________________________________________________________________________________________
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage die jaarlijks door de ____
algemene ledenvergadering wordt vastgesteld._______________________________________________________
2. Behalve de in de statuten vermelde verplichtingen, kunnen door de vereniging slechts ____
verplichtingen aan de leden worden opgelegd met toestemming van de algemene _________
vergadering. ___________________________________________________________________________________________________
Bestuur _______________________________________________________________________________________________________________
Artikel 7 ______________________________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, die door de algemene vergadering uit de
leden worden benoemd. De voorzitter wordt in functie gekozen. ________________________________
2. De benoeming geschiedt uit één of meerdere voordrachten. Tot opmaken van zulk een ___
voordracht zijn bevoegd: zowel bestuur als vijf en twintig van de stemgerechtigde leden. _
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De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de vergadering meegedeeld. _
Een voordracht door de leden moet vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk _______
worden ingediend, voorzien van de akkoordverklaring van de voorgedragen persoon. ______
3. Is geen voordracht opgemaakt dan is de algemene vergadering vrij in haar keuze. ___________
4. De voorzitter, secretaris en de penningmeester en hun eventuele plaatsvervangers ________
vormen tezamen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is belast met de meer ________
dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en vergadert zo vaak zij dit nodig acht, ___
echter tenminste vier maal per jaar. _____________________________________________________________________
Einde bestuurslidmaatschap, schorsing ______________________________________________________________________
Artikel 8 ______________________________________________________________________________________________________________
1. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of ______
geschorst - ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd. Een schorsing die niet ____
binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop
van die termijn. _______________________________________________________________________________________________
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur
op te maken rooster van aftreden. Aftredende bestuursleden zijn terstond ___________________
herbenoembaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster
de plaats in van zijn voorganger.__________________________________________________________________________
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: ______________________________________________________________
a. Door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; _________________________________
b. Door het bedanken als bestuurslid. ________________________________________________________________
Bestuursfuncties en besluitvorming ___________________________________________________________________________
Artikel 9 ______________________________________________________________________________________________________________
1. Het bestuur wijst uit zijn midden een vice-voorzitter, secretaris en een penningmeester __
aan. Het kan voor elk hunner uit hun midden een vervanger aanwijzen. Een bestuurslid ___
kan meer dan één functie bekleden. _____________________________________________________________________
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt. __
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en _
besluitvorming door het bestuur worden gegeven. __________________________________________________
Vertegenwoordiging ______________________________________________________________________________________________
Artikel 10 ____________________________________________________________________________________________________________
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen ___
van de vereniging. ___________________________________________________________________________________________
2. Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is
echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waar in de ___
voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. ________________________________________________
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn ____
taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd. ____________
4. De vereniging wordt in en buiten rechten vertegenwoordigd: _____________________________________
a. hetzij door het bestuur;_______________________________________________________________________________
b. hetzij door de voorzitter tezamen met de secretaris, hetzij door de voorzitter __________
tezamen met de penningmeester, hetzij door de secretaris tezamen met de ___________
penningmeester. _______________________________________________________________________________________
5. Het bestuur kan ten behoeve van alle leden of een belangengroep een juridische actie ____
aanvangen, mits goedgekeurd door de algemene ledenvergadering met een meerderheid
van twee/derde van de uitgebrachte stemmen en voldoende geldmiddelen voor de actie
zijn toegezegd. ________________________________________________________________________________________________
6. Het bestuur is bevoegd overeenkomsten aan te gaan met derden, waarin rechten worden
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bedongen ten behoeve van, en verplichtingen worden aangegaan ten laste van alle leden
- dan wel een duidelijk omschreven en bepaalde belangengroep – en waarin de _____________
opschortende voorwaarde van goedkeuring door de algemene ledenvergadering dan wel
de belangengroep is opgenomen. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering dan _
wel de belangengroep geschiedt met een meerderheid van twee/derde van de _____________
uitgebrachte stemmen. _____________________________________________________________________________________
Jaarverslag, jaarrekening en verantwoording _______________________________________________________________
Artikel 11 ____________________________________________________________________________________________________________
1. 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. _________
2. Het bestuur brengt op de 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 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 algemene vergadering over. _____________________________________________________
Deze stukken worden ondertekend door alle bestuursleden; ontbreekt een handtekening
van één of meer hunner, dan wordt hiervan onder opgave van redenen melding gemaakt.
Na verloop van de termijn kan ieder lid van de gezamenlijke bestuursleden in rechte ______
vorderen dat zij deze verplichtingen nakomen. _______________________________________________________
3. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een kascommissie van tenminste
twee personen en een plaatsvervanger, die geen deel uit mogen maken van het bestuur.
Commissieleden zijn terstond herbenoembaar. _______________________________________________________
4. De kascommissie onderzoekt de stukken, bedoeld in artikel 11 lid 2 en brengt aan de ______
algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. ___________________________________________
5. Het bestuur is verplicht aan de kascommissie ten behoeve van haar onderzoek alle door _
haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te _____
tonen en inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging
te geven. _______________________________________________________________________________________________________
6. Indien de kascommissie de door haar te controleren administratie niet in orde bevindt en
op grond daarvan het bestuur verzoekt de algemene vergadering bijeen te roepen, is het
bestuur verplicht binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek de algemene _______
vergadering bijeen te roepen, met inachtneming van een termijn van ten minste acht en _
ten hoogste veertien dagen. Indien het bestuur niet tijdig gevolg geeft aan het verzoek, __
kan de kascommissie zelf overgaan tot bijeenroeping van de vergadering. De bepalingen _
van artikel 12 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. _________________________________
7. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en van de rekening en ___
verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voor zover die uit
de jaarstukken blijken. ______________________________________________________________________________________
8. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in lid 2, zeven jaar lang te bewaren. ________
9. Het bestuur legt jaarlijks een begroting van inkomsten en uitgaven van de vereniging in __
het lopende verenigingsjaar met een toelichting voor ter goedkeuring aan de algemene __
vergadering. ___________________________________________________________________________________________________
Algemene vergaderingen ________________________________________________________________________________________
Artikel 12 ____________________________________________________________________________________________________________
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet _____
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door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. ________________________________
2. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar wordt een algemene _____
vergadering (de Algemene Ledenvergadering) gehouden. __________________________________________
Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur dit __________
wenselijk oordeelt. __________________________________________________________________________________________
3. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming
van een termijn van ten minste veertien dagen. De oproeping geschiedt per e-mail of _____
schriftelijk aan de leden, doch kan ook door convocatie op de website van de vereniging _
dan wel in het verenigingsorgaan plaats hebben. In de schriftelijke en e-mail oproeping ___
dan wel de convocatie staan de te behandelen onderwerpen. ____________________________________
4. In de Algemene Ledenvergadering komen onder meer aan de orde: _____________________________
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 11 met het ______
verslag van de aldaar benoemde commissie; ____________________________________________________
b. de begroting voor het lopende jaar; _______________________________________________________________
c. de benoeming van de in artikel 11 genoemde commissie voor het volgende ____________
verenigingsjaar; ________________________________________________________________________________________
d. voorziening in eventuele vacatures; _______________________________________________________________
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de ______
vergadering. _____________________________________________________________________________________________
5. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als __
bevoegd is tot het uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het
bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier ______
weken. Indien aan dit verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen
de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel
12 lid 3 of bij advertentie in tenminste één, ter plaatse waar de vereniging gevestigd is, ___
veel gelezen dagblad. _______________________________________________________________________________________
Algemene vergaderingen, toegang en stemrecht __________________________________________________________
Artikel 13 ____________________________________________________________________________________________________________
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging dan wel de ____
wettelijke vertegenwoordigers van minderjarigen, conform het gestelde in artikel 4. leden
1 en 2. Geen toegang hebben de geschorste leden. __________________________________________________
2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur of van een lid besluiten _________
personen, die geen lid van de vereniging zijn, tot de vergadering toe te laten. ________________
3. Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is heeft één stem. _________________________________
4. Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk ____
gemachtigd ander stemgerechtigd lid. De gemachtigde kan echter in totaal niet meer dan
vier stemmen uitbrengen.__________________________________________________________________________________
Algemene vergaderingen, voorzitterschap en notulen ___________________________________________________
Artikel 14 ____________________________________________________________________________________________________________
1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn ________
plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger dan treedt één der ______
andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op ___
deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. ___
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die, na in de volgende ___________
vergadering te zijn goedgekeurd, door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. _
De inhoud van de notulen wordt ter kennis van de leden gebracht. ______________________________
Algemene vergaderingen, besluitvorming ___________________________________________________________________
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Artikel 15 ____________________________________________________________________________________________________________
1. a. Het in een 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 werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd ______
voorstel.__________________________________________________________________________________________________
b. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in lid a. bedoeld oordeel van de
voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit eerst _________
schriftelijk vastgelegd en vervolgens 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 stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _
2. Stemming geschiedt mondeling. Het bestuur kan, eventueel op verzoek van de algemene
vergadering, beslissen om over personen schriftelijk te stemmen. Besluitvorming bij _______
acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. __________
3. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voor zover de statuten niet anders _________
bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de _____
stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____________________________________________
4. Bij stemming over personen is degene benoemd, die de meerderheid van de uitgebrachte
stemmen op zich heeft verenigd. Indien de stemmen staken, wordt een tweede stemming
gehouden tussen de twee personen, die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen
hebben verkregen en is hij benoemd, die bij die tweede stemming de meerderheid van de
uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de __________
stemmen opnieuw staken, beslist het lot. ______________________________________________________________
5. Ongeldige stemmen zijn stemmen die blanco uitgebracht of op enigerlei wijze ______________
ondertekend zijn, of iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen
bevatten dan die van de personen over wie wordt gestemd. Zij worden geacht niet te zijn
uitgebracht. ___________________________________________________________________________________________________
Statutenwijziging __________________________________________________________________________________________________
Artikel 16 ____________________________________________________________________________________________________________
1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ____________
vergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de ___
statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering
moet tenminste veertien dagen bedragen._____________________________________________________________
2. Een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging, waarin de voorgedragen wijziging _____
woordelijk is opgenomen, __________________________________________________________________________________
a. zal ten minste vijf dagen voor de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen _
met de mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld,
op de website van de vereniging worden gepubliceerd; ______________________________________
b. zal op verzoek van leden aan de secretaris naar hen worden opgestuurd; ________________
c. zal op de dag van de algemene vergadering, waartoe werd opgeroepen met de _______
mededeling dat aldaar een wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, voor de
leden ter inzage liggen in de ruimte, waar de vergadering wordt gehouden tot na de
afloop van de vergadering.___________________________________________________________________________
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee derden van de uitgebrachte _____
stemmen, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden. _________________
4. a. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is _
opgemaakt. Van dit tijdstip wordt mededeling gedaan in het officieel orgaan van de _
vereniging. Het doen verlijden van de akte wordt ten uitvoering gebracht door ________
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vertegenwoordigers als aangegeven in artikel 10 lid 4. ________________________________________
b. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de ________
gewijzigde statuten in het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel
neer te leggen.__________________________________________________________________________________________
Ontbinding en vereffening_______________________________________________________________________________________
Artikel 17 ____________________________________________________________________________________________________________
1. a. Voor een besluit tot ontbinding van de vereniging is het bepaalde in artikel 16 lid 1 en
lid 2 van overeenkomstige toepassing. ____________________________________________________________
b. De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene
vergadering, genomen met tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte ______
stemmen in een vergadering waarin tenminste drie vierden van de leden aanwezig of
vertegenwoordigd is. __________________________________________________________________________________
c. Indien het vereiste aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd _
is, kan op een volgende te houden algemene vergadering alsnog, ongeacht het op ___
deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden met een ______________
meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden
besloten. _________________________________________________________________________________________________
2. Bij de oproeping van de in dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld,
dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor __
oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. ______________
3. Het bestuur doet tijdens zodanige vergadering een voorstel over de bestemming van een
na vereffening overblijvend batig saldo. ________________________________________________________________
4. Over de bestemming van een na vereffening overblijvend batig saldo beslist de algemene
vergadering tegelijk met het besluit tot ontbinding, met dien verstande dat de ______________
bestemming zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de vereniging dient te zijn. De _
algemene vergadering wijst tevens één of meer bewaarders aan. ________________________________
5. a. De bestuursleden treden na het besluit tot ontbinding van de vereniging op als _______
vereffenaars. ____________________________________________________________________________________________
b. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding de alsdan zitting __
hebbende bestuursleden te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één of meer ___
vereffenaars. ____________________________________________________________________________________________
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, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie". _
7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vereniging moeten
door de bewaarder(s) worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de ___________
vereffening. ___________________________________________________________________________________________________
Huishoudelijk reglement _________________________________________________________________________________________
Artikel 18 ____________________________________________________________________________________________________________
1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. ________________________
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen __________
dwingend recht bevat, noch met de statuten. _________________________________________________________
SLOT___________________________________________________________________________________________________________________
De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. _________________________________________________________
WAARVAN AKTE is verleden te Heusden op de datum in het hoofd van de akte vermeld. _________
De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen personen meegedeeld en daarop is een _
toelichting gegeven. _______________________________________________________________________________________________
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De verschenen personen hebben verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis ________
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. _____________________________________________________
De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen
personen en vervolgens door mij, notaris.____________________________________________________________________
(Volgt ondertekening)
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

